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ADVERBUL  – CLASĂ LEXICO-GRAMATICALĂ 

PROBLEMATICĂ PRIN ETEROGENITATEA SA 

 

Victor AXENTII, 

Catedra de Filologie Română 

 
L’adverbe, classe lexico-grammaticale complexe par son 

hétérogéniété , a entraîné , au fil du temps, des interprétations différentes 

selon le moment, l’orientation linguistique, l’instrumentation, l’approche 

technique et le niveau auquel se situe la recherche linguistique. 

A l’époque moderne , quand l’étude des parties de discours a 

dépassé l’espace de la grammaire proprement-dite, devenant l’objet 

d’étude de la linguistique, on propose des critères plus précis pour 

délimiter l’adverbe, traitant le sens, la fonction et les caractéristiques  

flexionnelles et de formation de l’adverbe. 

Le manque d’uniformité de la classe de l’adverbe est causé par les 

adverbes dépourvus d’indépendance sémantique et grammaticale( comme, 

seulement , même), nommés encore adverbes de liaison ou locutions 

conjonctives de coordination. Ceux-ci ont perdu leur premier sens mettant 

l’accent et soulignant d’une manière subjective un élément de la phrase. 

 

Adverbul clasă lexico-gramaticală problematică prin 

eterogenitatea ei, a suscitat, de-a lungul timpului, interpretări diferite 

în funcţie de moment, orientare lingvistică, instrumentar, tehnică de 

abordare, de nivelul la care se afla cercetarea lingvistică. 

În epoca modernă, când tratarea părţilor de vorbire a depăşit cadrul 

gramaticii propriu-zise, fiind obiectul de studiu al lingvisticii, se 

propun criterii mai exacte în delimitarea adverbului, luându-se în 

discuţie sensul, funcţia şi caracteristicile flexionare şi de formare a 

adverbului. 

Lipsa de omogenitate a clasei adverbului se datorează adverbelor 

lipsite de independenţă semantică şi gramaticală(ca, doar, chiar), 

numite şi adverbe particule, adverbe modalizatoare emfatice. Aceste 

şi-au pierdut semnificaţia primară, nuanţând, accentuând, subliniind 

subiectiv un element al propoziţiei. 

Actualitatea temei derivă din tendinţele şi mutaţiile survenite în 

teoria lingvistică modernă, precum şi din cercetările  lingvistice 

actuale, din contextul ştiinţific şi didactic constituit actualmente atât 

în ţară, cât şi în alte spaţii intelectuale şi culturale. Cercetarea dată 
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este determinată de caracterul eterogen al opiniilor referitor la esenţa, 

la particularităţile semantice şi cele funcţionale ale adverbului. 

Obiectul cercetării este analiza/investigaţia adverbului din 

punctul de vedere al teoriilor lingvistice moderne.  

Scopul şi sarcinile lucrării de faţă rezidă în examinarea 

particularităţilor formal-gramaticale şi semantico-stilistice ale 

adverbului, luându-se în discuţie, mai ales, sensul, funcţia şi 

caracteristicile flexionare şi de formare a adverbului. În vederea 

realizării acestui scop s-a impus rezolvarea unui şir de probleme 

(generale şi particulare): a analiza şi a sistematiza investigaţiile 

lingvistice anterioare ce ţin de natura morfologică a adverbului; a 

releva posibilităţile funcţionale ale adverbului; a cerceta posibilităţile 

de conversie a adverbului în alte părţi de vorbire şi invers 

(adverbializarea). 

 Adverbul, sub raportul neomogenităţii semantice, morfologice 

şi sintactice funcţionale, este  considerat în tradiţia gramaticii 

româneşti şi străine o clasă „problematică” nereprezentând o realitate 

nouă a limbii. Lipsa de omogenitate recunoscută sub aspect 

semantic, morfologic, sintactic funcţional a lăsat, de-a lungul 

timpului, mereu deschisă perspectiva ”inovaţiei” la nivelul 

delimitărilor clasei adverbului, a interpretărilor diferite în funcţie de 

cercetător, orientare lingvistică, stadiu al cercetării, de criteriile avute 

în vedere în stabilirea diferenţelor specifice aceste clase lexico-

gramaticale[1, p.180]. 

În epoca modernă, când tratarea părţilor de vorbire a depăşit 

cadrul gramaticii propriu-zise fiind obiectul de studiu al lingvisticii 

teoretice, opiniile asupra adverbului, în special, sunt diferite în 

funcţie de curent, şcoală lingvistică şi orientare. Unii lingvişti[1, 

p.181], propunând trei principii de diferenţieri a părţilor de vorbire - 

sensul, funcţia în propoziţii şi caracteristicile flexionare şi de formare 

a cuvintelor situează adverbul între particule; opinie susţinută şi de  

către alţi lingvişti care consideră adverbele, alături de prepoziţii şi 

conjuncţii, particule.   

Clasă de cuvinte neflexibile, profund eterogenă, cuprinzând 

termeni cu trăsături sintactico-semantice diferite, adverbul prototipic 

funcţionează ca determinativ al verbului, al adjectivului sau al altui 

adverb. 

 În gramaticile mai vechi şi mai noi, adverbul este definit 

aproape exclusiv pe baza invariabilităţii morfologice incluzându-se 
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în sfera adverbului „părţi de vorbire neflexibile care arată o 

caracteristica a unei acţiuni, a unei stări sau a unei însuşiri” 

subliniindu-se, în principal, două particularităţi: a) Adverbul este o 

clasă de
 

cuvinte[2, p.47] cu structură morfologică invariabilă 

incompatibilă cu mărcile de gen şi număr; b) Adverbul este 

principalul determinant circumstanţial al verbului. 

Din punct de vedere logic, adverbul reprezintă „note ale 

notelor”, iar semantic, evidenţiază de asemenea o mare diversitate 

(clasa adverbului cuprinzând adverbe noţionale şi nenoţionale, 

adverbele vide semantic, substitute cu informaţie semantică directă şi 

indirectă), pseudoadverbele emfatice, nonfuncţiile. 

De aceea, definiţia GA, [12, p.300] care absolutizează 

caracteristica adverbului de a transmite informaţie semantică este 

neconvenabilă (neluându-se în seamă adverbele vide semantic, mărci 

ale gradului de comparaţie, adverbele - predicate analogice, 

substitutele, pseudoadverbele emfatice şi nonfuncţiile[3, p.696]. 

Definiţiile date adverbului răspund parţial criteriilor clasice de 

clasificare a cuvintelor în părţi de vorbire, respectiv, criteriului 

semantic, morfologic şi sintactic/funcţional. Astfel, adverbul este 

definit, în gramaticile mai vechi, avându-se în vedere un criteriu sau 

altul: „Adverbul este o particulă care determină mai de aproape un 

verb sau un adjectiv (ex. Privighetoarea cântă frumos. Un munte 

foarte înalt. 

H. Tiktin[conf.4] precizează calitatea de determinant a 

adverbului pe lângă un regent de tip verbal (omiţând interjecţia) şi 

calitatea de modalizator, în anumite situaţii, ignorând eterogenitatea 

clasei din punct de vedere semantic, morfologic, sintactic, funcţional. 

Într-o alta opinie, adverbul este partea de vorbire neflexibilă 

care arată caracteristica unei acţiuni, a unei stări sau a unei însuşiri 

(„ş-adormi târziu cu mine-n gând” (G. Coşbuc); ”Atât de fragedă te-

asemeni„ (M. Eminescu); caracteristicile exprimate de adverbe sunt 

foarte diferite, lucru care explică varietatea situaţiilor şi a 

modalităţilor de folosire a determinării adverbiale,  determină verbe, 

adjective precum şi alte adverbe pot determina şi substantive care 

denumesc stări sau însuşiri. Unele adverbe se pot referi la întregul 

conţinut al propoziţiei sau numai la o parte a ei, indiferent de felul 

cuvântului sau al cuvintelor prin care se exprimă, afirmând sau 

negând comunicarea făcută, prezentând-o ca nesigură, precizând-o, 

restrângând-o sau explicând-o (poate, chiar) [...] este neflexibil în 
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sensul că nu se declină şi nu se conjugă. Cu toate acestea, el este 

legat de părţile de vorbire flexibile cu posibilitatea de a avea grade de 

comparaţie. 

Considerăm neconvenabilă definiţia şi caracterizarea 

adverbelor în ansamblu, fără să se ţină seama că, semantic, adverbele 

pot fi noţionale, nenoţionale, vide semantic; morfologic, unele sunt 

neflexibile, iar altele prezintă categoria comparaţiei, deci sunt 

flexibile; sintactic funcţional, sunt adverbe care îndeplinesc funcţie 

sintactică (circumstanţial, apoziţii, predicat.../altele, nu (pseudo-

adverbele emfatice, mărcile categoriale sau relatorii, nonfuncţiile). 

În gramaticile mai noi, câmpul de investigaţii se lărgeşte prin 

punctarea unor elemente de eterogenitate. „Câmpul sistematic al 

clasei adverbului cuprinde unităţi de o accentuată eterogenitate: pe 

lângă nucleul de elemente care se pot defini în mod riguros şi se 

încadrează într-o clasă lexico-gramaticală unitară, adverbul are o 

întinsă zonă marginală, elemente de contact cu toate celelalte clase, 

unele adverbe sunt în orice situaţie contextuală elementele relaţionale 

ori morfeme de marcă a gradelor de intensitate şi de comparaţii, o 

serie de adverbe sunt substitute, unele dintre ele pot fi marcate cu 

morfeme de intensitate şi comparaţie, ori sunt ele înseşi morfisme”. 

[4, p. 497]. 

Definiţia adverbului se impune a fi dedusă dintr-o descriere în 

ansamblu, semantică, morfo-sintactică a clasei, cu precizări ce 

vizează  fiecare  criteriu  clasic  în  parte,  dezambiguizându-se 

conceptele de parte de vorbire propriu-zisă (care direct sau indirect   

transmite   informaţie   semantică  ori   determinativă  şi îndeplineşte 

funcţie sintactică), parte de vorbire-flectiv/vidă semantic cu funcţie 

de marcă de tip categorial, parte de vorbire-relator (vidă semantic, 

marcă de tip raportual), parte de vorbire în acelaşi timp propriu-zisă 

şi parte de vorbire relator (care transmite direct şi indirect informaţie 

semantică, pe lângă funcţia sintactică având şi funcţia de marcă a 

raportului de subordonare, parte de vorbire pentru emfază (cu funcţie 

semantică diminuată, exclusiv expresivă), parte de vorbire ce 

reprezintă nonfuncţii (semnalând planul incidenţei). 

În   literatura   de   specialitate   nouă,   de   asemenea,   se 

generalizează conceptul de clasă de cuvinte definirea adverbului 

sugerând eterogenitatea şi diversitatea clasei în planurile semantic, 

morfologic şi sintactic şi având complementar, subcategorizări ale 

adverbului după fiecare criteriu clasic. 
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După (DSL), adverbul este o „Clasă de cuvinte neflexibile a 

căror trăsătură esenţială este aşezarea lângă un verb, adjectiv sau alt 

adverb, exprimând circumstanţe şi caracteristici sau precizându-le 

sensul, iar sintactic, funcţionând ca determinanţi facultativi sau 

adjuncţi ... gramaticile includ în clasa adverbului cuvinte eterogene, a 

căror unică trăsătură comună e invariabilitatea”. 

Într-o altă opinie, se situează în prim plan trăsătura sintactică 

[6, p. 289] „adverbul este un determinant al verbului” precizând că 

identitatea specifică a clasei adverbelor rezultă din convergenţa în 

mod specific a celor patru perspective:  semantică,  deictică, 

morfologică şi sintactică. Funcţia semantică este de a particulariza 

planul   semantic   general   al   unui   verb   (El  scrie frumos) 

corespunzând     semantic     adjectivelor     calificative,     când 

articularizează sfera semantică a verbului din perspectiva unei 

însuşiri calitative sau cantitative a acţiunii verbului şi adjectivelor 

pronominale când particularizează sfera semantică din perspectiva 

locutorului (El doarme acolo). 

Sub aspect deictic, adverbele pot fi independente de situaţia de 

comunicare (El merge repede) sau (cele pronominale) dependente de 

situaţia de comunicare (Eu dorm acum). 

Sub aspect morfologic, adverbul dezvoltă un singur sens, cel al 

intensităţii realizat analitic. Apropiindu-se prin caracterul invariabil 

de prepoziţie şi conjuncţie, adverbul se deosebeşte de acestea 

semantic, morfologic, sintactic prin faptul că sub aspect semantic, 

adverbul este purtător de sens lexical, realizând funcţii sintactice. 

Mai departe, autorul precizează că ”adverbul este o clasă deschisă de 

unităţi lexico-gramaticale” [6, p. 302]. Deşi se nuanţează 

eterogenitatea clasei pe de o parte, pe de altă parte se încearcă o 

omogenizare (nu toate adverbele sunt purtătoare de sens lexical, 

îndeplinind funcţii sintactice; de exemplu, adverbele marcă, vide 

semantic nu au sens lexical, nici funcţie sintactică). 

Unii lingvişti definesc adverbul românesc după criteriul distributiv 

reconsiderând, pe baza contextului diagnostic propus (verb reflexiv 

impersonal) clasa adverbelor din limba română, argumentând, spre 

deosebire de interpretările curente, fie apartenenţa adverbelor la 

această parte de vorbire, fie integrarea lor în alte părţi de vorbire. 

Analiza astfel întreprinsă distinge în clasa adverbelor o subclasă  

semiadverbele. 
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Inconvenientul constă atât în folosirea, în definirea adverbelor 

a unei căi „indirecte” (prin ”context diagnostic”), cât şi în 

nevalidarea acestui context (reflexivul impersonal) în orice 

circumstanţe (ex. în Se călătoreşte bine, bine e adverb, dar se 

călătoreşte trei zile, zile este substantiv, contentul nefăcând distincţia 

adverb/substantiv). Se exclud, pe aceste căi, adverbele-flectiv 

(foarte, tot) fiind incompatibile cu verbul se călătoreşte. De 

asemenea, ies din discuţia ș i alte categorii de adverbe ce nu se 

potrivesc contextului diagnostic: adverbele predicative, adverbele 

substitut (da, ba), adverbe pentru emfază (şi, chiar), nonfuncţii 

(adică, anume). 

Este considerată convenabilă opinia[3, p. 455] după care o 

definiţie este în acelaşi timp cuprinzătoare şi noncontradictorie, de 

tip descriptiv, urmând complementar criteriile clasice (semantic, 

morfologic, sintactic, funcţional). În configurarea clasei lexico-

gramaticale a adverbului, se recurge la relativizări, atât în 

prezentarea caracteristicilor generale - fapt ce permite încadrarea, 

alături de cuvinte cu trăsături semantice esenţiale, manifeste, şi a 

acelora care aceste trăsături sunt diminuate sau pierdute, de exemplu: 

adverbe ce prezintă caracteristici ale regentului de tip verbal alături 

de adverbe vide semantic sau adverbe aflate în acelaşi plan a 

comunicării (dictum) şi adverbele aflate în planuri diferite 

În acord cu gramatica tradiţională, consideră adverbul o parte 

de vorbire extrem de eterogenă sugerând o abordare tipologică şi 

funcţională atât cât acest lucru e posibil în cadrul unei categorii 

polifaţetice şi pluridimensionale cum este adverbul, prezentare ce se 

poate realiza prin aplicarea celor trei criterii: formal, semantic şi 

funcţional.  

Luând în considerare atât opiniile mai vechi, ce se limitează la 

invariabilitatea adverbului şi la caracterul determinant al regentului 

de tip verbal, cât şi (mai ales), teoriile noi, ce încearcă atenuarea 

inconsecvenţelor şi a contradicţiilor dintre teoria limbii şi faptele de 

limbă propriu-zise, acceptăm definiţia adverbului în maniera [3, p. 

696]: „clasa mixtă cuprinzând părţi de vorbire propriu-zise părţi de 

vorbire flectiv/mărci categoriale, părţi de vorbire în acelaşi timp 

propriu-zise şi relator şi părţi de vorbire pentru emfază, reprezentată 

în principal prin cuvinte noţionale ce pot fi şi substitute (cele 

nenoţionale şi cele pentru emfază fiind în număr redus), care, 

principial, exprimă caracteristici ale verbului, interjecţiei, 
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adjectivului şi (paradoxal) ale adverbului, care (unele) au categoria 

gramaticală a comparaţiei şi care/în afara funcţiilor sintactice de 

apoziţie şi predicat, a funcţiei de marcă de tip categorial sau raportual 

şi a funcţiei exclusiv expresive, precum şi în afara nonfuncţiilor pot 

îndeplini funcţia specifică de circumstanţial: bine, în faţă, aici, 

foarte”. 

În opinia noastră, pornind de la datele cercetării întreprinse 

asupra adverbului, adverbul este o clasă lexico-gramaticală eterogenă 

sub aspect formal (alcătuită din adverbe primare şi adverbe 

secundare, provenite prin „derivare gramaticală”), sub aspect 

semantico-morfologic (adverbe categorematice, cu înţeles lexical şi 

categorial; adverbe categorematice numai cu înţeles categorial; 

adverbe morfematice, cu înţeles instrumental), sub aspect funcţional 

având drept constantă statutul de „termen terţiar”, de modalizator 

(unele adverbe), altele cu rol de emfază sau nonfuncţii. 

Eterogenitatea adverbului din punctul de vedere al structurii 

morfematice. Caracteristica morfologică a clasei adverbului este 

invariabilitatea (manifestată ca indiferenţă faţă de categoriile 

gramaticale). Categorii intensităţii,  singura prezentă la unele 

elemente ale clasei, nu constituie propriu-zis un criteriu de flexiune, 

pentru că se realizează analitic. Analiza morfematică a elementelor 

clasei nu relevă morfeme gramaticale, ci numai sufixe lexicale sau 

particule adverbiale. 

Lipsa flexiunii permite delimitarea adverbului de părţile de 

vorbire flexibile, special de adjectiv, cu care adverbul se aseamănă  

atât semantic, cât şi prin  posibilitatea de a avea grade de  intensitate. 

O clasă foarte bogată o constituie adverbele formate prin 

procedeul lexico-gramatical al compunerii. 

Structura adverbelor compuse este foarte variată şi cuprinde 

elemente sudate, mai  mult sau mai puţin recognoscibile. Numeroase 

sunt adverbele compuse care  asociază  o prepoziţie cu un substantiv 

(acasă, deloc, devreme, îndată, alene), cu un adverb (deasupra, 

decât, demult, deîndată, pretutindeni) sau cu alte prepoziţii 

(dedesubt). De  asemenea, se poate asocia un verb cu un adverb 

(fiecând, oarecând, oricând) sau cu o conjuncţie (parcă < pare că, 

cică < (zi)ce că), se pot asocia două adverbe (câteodată, nicicând, 

nicicum, numaidecât, numai) sau un adjectiv (propriu-zis sau 

pronominal) cu un substantiv (astăzi, altădată, altfel, deseori, 

rareori). 
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Unele adverbe sunt omofone cu anumite grupări libere. Deloc, 

altfel, numai  se scriu legat când sunt adverbe: Nu mă ajută deloc. Nu 

pot rezolva problema altfel, Vine numai lunea., spre deosebire de E 

de loc din Cahul. Am încercat un alt fel de adeziv.  

Mai puţin sudate sunt o serie de adverbe care denumesc cu 

precădere unităţi de timp. Sunt formate prin alăturarea unui adjectiv 

demonstrativ (pop. astă) şi a unui substantiv (astă-vară, astă-noapte, 

azi-noapte (azi-noapte < az-noapte < as-noapte < astă-noapte), azi-

iarnă, azi-vară). Sensul acestor îmbinări este „vara trecută”, 

„noaptea trecută" etc. Astă-seară, format după acelaşi tipar, are 

sensul „în această seară”. Se pot alătura, de asemenea, un adverb şi 

un substantiv (ieri-seară, mâine-noapte), precum şi două substantive: 

(pop.) an-vară, an-iarnă. Construcţiile au sensul „vara trecută”, 

„iarna trecută”. 

Sunt considerate adverbe compuse şi cuvintele rimate de tipul: 

calea-valea, harcea-parcea, târâş-grăpiş, (ni)tam-nisam etc, pe baza 

aspectului formal (doi termeni legaţi în scris prin cratimă). Dacă 

avem în vedere faptul că termenii nu-şi mai păstrează 

individualitatea semantică, iar sensul construcţiei este echivalent cu 

un adverb, putem considera aceste construcţii locuţiuni adverbiale. 

Pe acelaşi plan pot fi puse şi unităţi ca: azi-mâine, mâine-poimâine, 

ieri-alaltăieri, (pe) ici-colo, al căror sens nu rezultă din combinarea 

sensurilor componentelor, ci este distinct de acestea. 

Grupările locuţionale (grupări cu valoare adverbială) au o 

structură complexă şi o relativă unitate semantică. În cazul unora, 

relaţiile sintactice sunt relativ transparente. Cu toate acestea, 

caracterul fix al acestor expresii impune considerarea lor ca o singură 

unitate sintactică: pe nepusă masă, la pastele cailor, cu noaptea în 

cap, la voia întâmplării, de azi înainte, de acum încolo, de cu seară 

etc. Unele expresii sunt plasate la nivel propoziţional: cât ai bate din 

palme, cât îl ţine gura, cât vezi cu ochii. 

Adverbele din clasa semantică a modalizatorilor. Adverbele 

din clasa semantică a modalizatorilor (poate, fireşte, probabil, bine, 

adevărat etc.) sunt regente când primesc ca adjunct o propoziţie 

conjuncţională (Poate că nu uită de aniversare.). În această situaţie, 

ele funcţionează sintactic ca predicate adverbiale. 

În situaţia în care adverbele apar ca modalizatori ai propoziţiei 

legaţi parantetic (Vine, poate.) sau ca modalizatori ai unor predicate 
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adjectivale (rezolvare indiscutabil avantajoasă) sau adverbiale (va 

răspunde negreşit afirmativ) sunt circumstanţiale de modalitate. 

Conjuncţiile sunt selectate în funcţie de trăsătura semantică a 

modalizatorului. Astfel, modalizatorii de certitudine (poate, probabil, 

sigur etc.) selectează conjuncţia că, modalizatorii deontici (necesar, 

obligatoriu etc.) conjuncţia că, modalizatorii apreciativi (bine, rău 

etc.) fie că, fie să. Unele forme au aglutinant conjuncţia: parcă ( < 

pare + că), cică ((zi)ce + că). 

În studiul adverbelor, modalizarea ca marcă a subiectivităţii 

având ca manifestare lingvistică modalitatea, iar ca mijloace 

lingvistice modalizatorii reprezintă o perspectivă nouă. 

În studiile de lingvistică mai ”vechi”, în numele caracterului 

imanent al limbii - aceasta fiind studiată în manifestarea ei exterioară 

fără a se lua în discuţie organizarea ei potenţială şi rezultatul 

comunicării, acţiunea de limbaj constând într-o serie de actualizări 

ale virtualităţilor limbii - s-a exclus în mod sistematic locutorul, 

vorbitorul. Limba „virtuală” este actualizată de vorbitor în discurs, 

acesta uzând de un anumit depozit, conţinând conceptele ce servesc 

la exprimarea părţii materiale a gândirii, dar şi mecanismele de 

folosire a acestor concepte. În mecanismul limbii, se includ şi 

modalităţile reprezentând atitudinea vorbitorului faţă de conţinutul 

enunţului şi fiind actualizate, în plan discursiv, prin modalizatori. 
Notă. Modalizarea „marcă dată de subiect enunţului său” înseamnă 

asumarea critică de către vorbitor a discursului, implicând şi relaţiile 

intersubiective „ansamblul variaţiilor ce definesc. 

Bertrand Russel, cf. Coşeriu [1, p. 48-49] consideră că există o 

formă primară, universală, un schelet ideal a priori „pe care fiecare 

limbă îl îmbracă cu material empiric în mod specific; lingviştii logişti 

se ocupă de limbajul abstract şi nu de limbajul ca fenomen istoric; de 

limbajul în raport cu realitatea şi mult mai puţin în relaţia cu 

vorbitorul.  Maniera în care enunţătorul se situează faţă de 

conţinuturile enunţate, ea se actualizează printr-o modalitate sau o 

aserţiune complementară”. Modalitatea este manifestarea lingvistică 

a operaţiilor de modalizare, având un rol de primă mărime în 

organizarea discursului, actualizând limba virtuală şi exprimându-se 

prin modalizatori. Modalizatorii reprezintă totalitatea mijloacelor 

lingvistice prin care se realizează modalizarea: modalizatori verbali 

(semiauxiliarele de modalitate, a putea, a trebui, a crede ...) verbele 

cu semantism modal - a crede, a se îndoi, a bănui, a obliga, a 
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interzice; adjective modalizatoare - sigur, convins, fericit, trist, 

plictisit (a fi); adverbe modalizatoare numite şi adverbe de mod, 

conţin informaţie modală în: structuri în care a fi nu este exprimat 

(probabil că), structuri cu locuţiuni adverbiale (fără îndoială că). 

La acestea, se adaugă modalizatorii suprasegmentali: intonaţia, 

timbrul vocii, ritmul, tensiunea; modalizatori nonverbali – mimica, 

gestul. Incidenţa reprezintă un modalizator important întrucât se 

situează între dictum şi modus [16, p. 355]. Negaţia atribuită unui 

termen pozitiv actualizează valori modale. Intonaţia (imperativă, 

aprecierea) marchează modalitatea deontică /epistemică/axiologică. 

În studiile mai noi de lingvistică, în sfera cercetărilor se acordă 

un spaţiu important vorbitorului, ca principal responsabil în 

selectarea şi structurarea mijloacelor de comunicare, modalităţii, ca 

atitudine a vorbitorului (modus-ul) faţă de comunicare (deixis). 

Înscrierea subiectivităţii în enunţ a generat opinii diferite privind 

densitatea elementelor interpretate în perspectivă modală, dar şi 

reconsiderarea nivelului la care se produce modalizarea (nivelul 

propoziţiei, nivelul frastic, nivelul transfrastic al textului). 

În gramatica generativă, modalitatea este unul dintre 

constituenţii imediaţi ai frazei care îi conferă statutul specific 

(asertiv, interogativ, exclamativ, imperativ). 

Emile Benveniste consideră  că orice frază este susceptibilă de 

a fi modalizată oricare dintre modalităţi reflectând comportamente 

fundamentale ale omului ce vorbeşte şi acţionează prin discurs, 

fiecare comportament corespunzând unei atitudini a locutorului[5, p 

205]. 

Studierea modalităţii ca atitudine a locutorului actualizată 

discursiv prin modalizatori presupune referirea la sensul pragmatic 

numit şi sens emotiv, sens instrumental, sens care vizează relaţia 

dintre semn (în accepţia saussuriană) şi utilizatorii lui, fiind constituit 

din gânduri, stări asociate expresiei lingvistice. 

Definiţia tradiţională a adverbului nu ţine seama de existenţa 

unor adverbe, pe care le numesc adverbe modalizatoare, care nu 

transmit caracteristici ale verbelor, interjecţiilor, adverbelor, ci 

transmit o atitudine faţă de comunicare (modus opus dictum), având 

un anume grad de independenţă comutând din alt plan informaţia. 

Prin modalizare, un enunţ nemodalizat, descriptiv este 

convertit într-un enunţ modalizat, prin inserarea unui modalizator. 
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Semantic, se subsumează informaţia viziunii locutorului, experienţei, 

momentului istoric, prin introducerea semnificaţiei de modalitate. 

Dacă din punct de vedere semantic, modalizarea înseamnă o 

implicare a vorbitorului (situat în modus), în enunţ (dictum), acesta 

exprimând atitudinea, opinia, aprecierea lui subiectivă în legătură cu 

conţinutul factual al celor enunţate, din punct de vedere sintactic, 

modalizarea înseamnă fie subordonarea faţă de modalizator - prin 

introducerea conectivului de subordonare, fie introducerea incidenţă 

a modalizatorului (poate că/pesemne că/din păcate/pleacă). 

Modalizarea este concepută ca trăsătură obligatorie a structurii 

de adâncime (orice enunţ implicând, în stratul de profunzime un 

modalizator). 

Modalizatorii (adverbelor de modalitate), aflaţi în planul 

modus-ului şi situând dictum-ul în perspectiva locutorului 

„interpretează” lingvistic realitatea extralingvistică. 

Vorbitorul aprobă, neagă, pune sub semnul îndoielii sau al 

certitudinii informaţia propriu-zisă din enunţ. 

Adverbele modalizatoare (poate, pesemne, fireşte, desigur, de 

bună seamă, cu siguranţă) conţin informaţii semantice care nu pot 

apărea singure, ci numai referindu-se la o comunicare, exprimată sau 

neexprimată, existentă, însă, în propoziţii, frază, text. Situate fiind în 

planul comentariului, al modus-ului, aceste adverbe se constituie în 

substitute modalizatoare incidente faţă de planul dictum-ului. 

O posibilă schiţă de sistematizare a adverbelor modalizatoare 

ar releva pe de o parte marea varietate semantică a acestora, 

caracterul relativ al subsumării într-o singură clasă a unor subclase 

distincte. 

Iorgu Iordan [5, p. 507] apreciază că adverbele modalizatoare 

(„de mod”) sunt ocurente în poziţia circumstanţialului cumva şi, 

având un inventar foarte bogat, sunt de mai multe tipuri:  

- de mod propriu-zise (de manieră): agale, aievea, alandala, 

alene, aşa, astfel... (~ 550)  constituie o clasă numeroasă şi deschisă;   

- adverbele de cantitate (comparate sau nu) şi de  

intensitate, unele mărci ale gradelor de intensitate şi de comparaţie 

(abia, adesea, arar, ca, cum, mai, destui); 

- adverbele de distribuţie (câte); 

- adverbe de ordine (mai întâi, în al treilea rând); 

- adverbe de frecvenţă şi de periodicitate (arareori, des, 

din nou); 
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- adverbe de confirmare, afirmative (ba da, da, chiar 

aşa); 

- adverbe negative (ba nu, nici); 

- adverbe dubitative (poate, pesemne, probabil); 

- adverbe de restricţie (decât, doar, măcar); 

- adverbe preinceptive (aproape, cât pe ce, gata gala); 

- adverbe apozitive şi explicative (adică, anume).  

Valorile semantice subiective ale modalizatorilor sunt direct 

exprimate cel mai frecvent, deci au conţinut semantic, sunt noţionale 

şi cele mai multe, primare. Paleta largă de manifestare a determinat 

clasificări diferite planificate pe „intenţia vorbitorului” de a 

argumenta, diminua, aprecia informaţia (aşa, foarte). Irimia, Gram 

clasifică modalizatorii după cum indică  certitudinea (desigur, fireşte, 

negreşit, fără doar şi poate), îndoiala, incertitudinea (poate, 

pesemne, probabil), aparenţa (parcă), ipoteza (cât pe ce), detaşarea 

(cică):  (1) „şi liniştea ce voi gusta-o între scândurile lui/ O simt, 

pesemne de-acum.„ (L. Blaga);   

                  (2) „O, cine ştie 

Poate că din trunchiul tău 

îmi vor ciopli un peste mult sicriul.” 

(L. Blaga) 

(3) „Craiul, auzind acestea, parcă nu i-a prea venit 

la 

      socoteală.” (I. Creangă [PA], p. 97) 

Modalizatorii pot fi în poziţie incidentă(l) şi (3) sau pot fi 

regenţi, o problemă constituind-o funcţia adverbelor modalizatoare. 

Sorin Stati [6, p.77-78] consideră, într-o primă interpretare, 

discutabilă interpretarea adverbelor menţionate drept predicate. Într-

o altă teorie, autorul revine asupra punctului de vedere exprimat 

anterior admiţând că anumite adverbe se folosesc în funcţie de 

predicat, verbal sau nominal, numindu-se adverbe predicative. 

Unii specialişti se pronunţă pentru ideea predicativităţii 

adverbelor de tipul poate, fireşte, când sunt regente ale propoziţiei 

subiective. Totodată, admite echivalenţa acestor adverbe cu cele care 

sunt compatibile cu verbul a fi. 

(1) ”Fireşte că nu ştim nimic despre ce avem în faţă”. 

(Camil Petrescu) 

(2) De bună seamă că nu te iubesc 
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desigur că nu poate să fie dragoste că nu poate să fie vreo 

dragoste să-ncoroneze o atare durere.” 

(Nichita Stănescu) 

(3) „Poate că din singurătate ne inventăm stăpâni.” 

(Nichita Stănescu)  

În alte lucrări [5, p. 209] opinia se situează la extrema cealaltă: 

aceste adverbe (perifraze adverbiale) sunt considerate a fi lipsite de 

funcţie sintactică, indiferent dacă sunt sau nu urmate de conjuncţia 

că. Ca argumente, se susţine că: 

a.  adverbele   sunt   cuvinte   invariabile,  lipsite   de   mărcile 

predicativităţii. 

b.   nu exprimă procese, ci atitudinea subiectivă a locutorului, 

fiind exclusiv modalizatori.  

c.  propoziţia subiectivă (presupusă) introdusă prin că nu poate 

fi contrasă într-un subiect (asemenea celor subiective).  

d.  adverbul urmat de conjuncţia că poate ocupa în enunţ nu 

numai poziţia iniţială, ci şi o poziţie mediană, precedând acel 

constituent faţă de care locutorul îşi exprimă opinia subiectivă etc. 

Controverse în analiza adverbelor modalizatoare. O problemă 

de dispută lingvistică o constituie poziţia ocupată de unele adverbe 

modalizatoare (poate, fireşte, desigur, negreşit) faţă de planul 

discursului. Unii specialişti (continuând teoria logicului susţin că 

modalizatorii adverbiali aparț in aceluiaşi plan al discursului (într-un 

enunţ de tipul Măria este probabil talentată). Ţinând seama, însă, că, 

prin esenţa lor, adverbele modalizatoare exprimă atitudinea 

subiectului vorbitor faţă le mesajul transmis, considerăm că adverbul 

„probabil” spune ceva nu despre talentul Măriei, ci despre întregul 

enunţ [(probabil) Măria este talentată], situându-se, aşadar, în alt plan 

decât cel al discursului (dictum-ului) şi anume în planul incidenţei, al 

comentariile locutorului despre enunţ (modus-ului). 

În studiile de lingvistică mai noi  aceste adverbe sunt 

considerate ca aparţinând planului modus-ului, fiind modalizatoare. 

În contexte de felul „desigur că vine”„, se produce o atragere a 

modus-ului în dictum (şi nu invers ! )  prin formă (conjuncţia că 

realizează o falsă legătură între planul modus-ului şi fel al dictum-

ului: Desigur [asta-i] adică vine. Structura aceasta, presupusă a fi de 

adâncime, cu o notă emfatică, s-a scurtat (Desigur că vine), 

generalizându-se şi pierzându-i-se „memoria” structurii iniţiale 

(Desigur asta-i, adică vine). 



 18 

O controversă o constituie, de asemenea, analiza, pe de o 

parte, a adverbelor modalizatoare (de tipul poate, fireşte, desigur) ca 

adverbe „predicative”, iar, la extremă, negarea predicatului 

adverbial, implicit, considerarea conjuncţiei că drept „element de 

predicaţie” sau, dimpotrivă, ca fiind expletivă. 

În GA [16, p.318], se afirmă că aceste adverbe „constituie 

singure predicatul regentei unei subiective„. Funcţia de predicat ar 

caracteriza aceste adverbe atunci când între adverbe şi „subordonat” 

intervine conjuncţia că sau să (Poate că vine). În GA, se face 

distincţia între adverbele compatibile cu verbul copulativ (vol. II, p. 

97): posibil, probabil, care participă la realizarea predicatului 

nominal şi adverbele incompatibile cu verbul copulativ (desigur, 

fireşte, care realizează predicate verbale. 

La extremă, se situează opinia după care „prezenţa conjuncţiei 

că pe lângă adverbele cu sens modal nu constituie un argument 

suficient pentru susţinerea predicativităţii, deoarece conjuncţia este 

facultativă, poate fi substituită cu zero, fără să prejudicieze 

semnificaţia enunţului, aşa încât, enunţurile cu şi fără conjuncţie pot 

fi considerate nu numai sinonime semantic, ci şi echivalente 

sintactic”. 

„Acceptând că nu există «adevăr» în general, ci «adevărul» 

aparţin locului, timpului şi individului specialist”, [2, p. 1294] şi 

pornind de la «datele» consacrate prin «tradiţie» privind 

predicativitatea unor adverbe (modalizatoare), dar şi de la cele mai 

«noi» achiziţii informaţionale din lingvistică, specialistul 

interpretează, pe temeiuri ştiinţifice şi argumentează existenţa 

predicatului analogic adverbial, concept corespunzător stadiului 

actual al cercetării. 

Admiterea predicatului analogic adverbial este condiţionată, în 

opinia specialistului de existenţa în dreapta adverbelor în atenţie a 

conjuncţiei subordonatoare că. Aceasta are un rol fundamental în 

admiterea funcţiei predicative a adverbelor în discuţie reprezentând 

indicele lor de predicaţie (dacă se află în dreapta lor)[5, p. 215]. 

Acest fapt reiese din luarea în consideraţie a sensului lexical al 

acestor adverbe, a structurilor iniţiale în care aceste adverbe apăreau 

şi a topicii adverbelor urmate de că. 

În ceea ce priveşte sensul lexical al adverbelor modalizatoare 

(poate, pesemne, desigur, fireşte, de bună seamă) acesta se constituie 

în planul modus-ului (specialistul le consideră „substitute 
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modalizatoare incidente”) neputând apărea singure, ci doar cu 

referire la o comunicare, la planul dictum-ului. Dacă nu sunt urmate 

de conjuncţia că, aceste adverbe pot apărea în topică liberă (în 

poziţie iniţială, mediană, finală (Poate, a venit fratele/A venit, poate, 

fratele/A venit fratele, poate). 

Urmate de conjuncţia că, adverbele modalizatoare apar numai 

în poziţie iniţială şi mediană şi «presupun» existenţa unei structuri de 

adâncime, în care conjuncţia că - nefacultativă, deci necomutabilă cu 

zero - introduce o propoziţie subordonată subiectiva cu semnificaţie 

generală, de felul «aşa stau lucrurile» care, va fi fost «tradusă» 

printr-o apozitivă semnalată de un element ca «adică», apozitivă care 

este chiar comunicarea propriu-zisă reprezentând planul dictum-ului: 

poate că [aşa stau lucrurile, adică] problema nu e rezolvată definitiv 

[2, p. 1316].  

Pentru varianta negării predicativităţii adverbelor 

modalizatoare sunt aduse argumente şi de alţi lingvişti[13, p. 300]: 

„adverbele modalizante nu pot realiza funcţia de predicat, întrucât nu 

pot participa la nucleul predicaţional al unei propoziţii cu nici una 

din cele două componente ale predicaţiei: lexicală şi gramaticală: pe 

de o parte (...) sunt lipsite de autonomie semantică, pe de altă parte, 

nu dispun de capacitatea de a actualiza de a situa în timp „realităţi” 

aflate în afara timpului. Fără aceste două componente nu există 

predicat”.  

Autorul contrazice formarea predicatului nominal sau verbal în 

funcţie de compatibilitatea adverbului modalizator cu un verb 

copulativ, considerând variante contextuale - de adjectiv - ale 

aceluiaşi termen. 

În enunţurile Probabil că va pleca şi E probabil că va pleca nu 

există, în opinia D. Irimia, echivalenţă semantică: primul enunţ este 

pus sub semnul probabilităţii, iar în al doilea se caracterizează o 

situaţie. În consecinţă, se poate vorbi despre o elipsă sau o 

subînţelegere a verbului copulativ, care poartă „atributele semanticii 

gramaticale a predicaţiei.” (E) păcat că n-ai venit. Se poate vorbi 

despre adverbe care intră în structura predicatului, însă în aceste 

cazuri adverbul nu mai este modalizant. 

Un enunţ precum Negreşit că va veni considerat, în GA, frază 

formată dintr-o principală şi o subiectivă nu se poate contrage -

consideră autorul - într-o propoziţie (după modelul E necesar să 

studiezi/E necesar studiul). În consecinţă, conjuncţia că, în opinia 
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[13, p. 301] este expletivă deoarece: poate fi eliminată fără a 

modifica planul semantic şi cel sintactic al enunţului (Poate că e 

bolnav/Poate e bolnav) conjuncţia poate raporta adverbul la orice 

component al enunţului sintactic în funcţie de ”focalizarea” atenţiei 

locutorului (Poate că Andreea a făcut asta/Poate că a făcut Andreea 

asta). 

Având în vedere stadiul la care se află cercetarea lingvistică 

modernă, precum şi relativitatea adevărului care „aparţine locului, 

timpului şi individului specialist”, se consideră convenabilă 

admiterea, pentru unele adverbe modalizatoare, în anumite condiţii 

(existenţa conjuncţiei că, indice de predicativitate) a funcţiei 

specifice de predicat analogic adverbial. Se impun, de asemenea, 

câteva precizări. În unele polemici generate de rolul conjuncţiei că, 

precum şi a statutului de «modalizator» al adverbului predicativ, 

opiniile sunt, după cum am observat, împărţite. În ceea ce priveşte 

rolul conjuncţiei că, unii lingvişti consideră că această conjuncţie 

este esenţială, indice de predicativitate, alţii că această conjuncţie ar 

fi expletivă (Teodorescu, Prop., Irimia, Gram.). În opinia noastră 

adverbul modalizator, situat în alt plan (al modus-ului) nu exprimă 

caracteristici ale verbului din planul dictum-ului, ci transmite 

atitudinea locutorului (vorbitorului) faţă de comunicarea din dictum. 

Neomogenitatea semantică a adverbelor. Ca şi sub aspect 

sintactic, din punct de vedere semantic, clasa adverbului este profund 

eterogenă. Cuprinde atât cuvinte autonome semantic, cât şi substitut. 

Deosebirile semantice se asociază de obicei cu trăsături sintactice 

diferite (vezi supra). 

Criteriile în funcţie de care se realizează descrierea nu sunt 

însă omogene, iar apartenenţa la diverse clase este justificată uneori 

pe baza unui singur criteriu, alteori pe baza unor criterii combinate. 

Ca urmare, clasele sunt interferenţe şi este greu de realizat o 

delimitare riguroasă. 

Adverbe circumstanţiale. O largă categorie de adverbe se 

caracterizează prin faptul că indică circumstanţele desfăşurării 

procesului exprimat de verb. 

Cea mai cuprinzătoare clasă, cea a circumstanţialelor, se 

organizează semantic în funcţie de tipul de referinţă pe care îl 

exprimă.  

Adverbele de loc indică poziţia (aici/acolo, sus/jos, 

înăuntru/afară deasupra / dedesubt, pretutindeni / nicăieri, din loc în 
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loc, unde), direcţia (încotro,  dincotro, de colo până colo, (pe) ici 

(pe) colo, peste tot (locul), undeva), distanţa (aproape / departe, de 

jur împrejur, în lung şi-n lat): Pe raftul de sus erau caiete de curat 

cu coperţi de hârtie indigo, cu etichete zimţate... Mai erau aici 

manualele... (S. Popescu);  Adverbul de loc constituie realizarea 

prototipică a circumstanţialului de 1oc. 

Adverbele de timp care exprimă situarea în timp a procesului 

si adverbe temporale (acum, adineaori, alaltăieri, azi, astă-vară, azi-

noapte, poimâine, aseară, când, cândva,  curând, deocamdată, 

demult, după-amiază, dintr-odată, imediat, ieri, în curând, luni, 

mâine, odinioară, odată, vineri etc.). Am încheiat astăzi primul 

capitol din Didactică. (R. Petrescu, Ocheanul întors); 

Adverbele care arată durata, frecvenţa, continuitatea, repetarea 

sunt adverbe temporale aspectuale (adesea, câteodată, din când în 

când, din nou, frecvent, iarăşi, iarna, în veci, (în)totdeauna, lunea, 

mereu, niciodată, rareori, sâmbăta, vara, zi şi noapte, zilnic): Am 

căuta mereu cărţile acelor autori care vorbesc despre ei. (S. Popescu); 

Unele adverbe de timp se combină selectiv, în virtutea 

semnificaţiei lor, cu timpurile verbale (Ieri am fost la dentist, azi mă 

duc la cumpărături şi mâine mă voi duce în vizită.). Ele constituie, 

împreună cu timpurile verbale, modalităţi de exprimare a deixisului 

temporal.  

Adăugarea unor determinări de tip adverbial are rolul de a 

clarifica relaţia temporală faţă de momentul enunţării, 

dezambiguizând şi nuanţând semnificaţia formei verbale. 

Adverbe de timp ca atunci, apoi pot îndeplini o funcţie 

conectivă (vezi infra,). În această situaţie, adverbele îşi pierd 

semnificaţia temporală, devenind concluzive. 

Adverbele de loc şi de timp se pot combina cu anumite 

prepoziţii, cu care nu formează însă locuţiuni. Prepoziţiile au rolul de 

a nuanţa sensul sau de a preciza circumstanţa: de aici, până mâine, în 

sus etc: Până mâine dormi aici, este odaia mea. (G. Călinescu, 

Enigma Otiliei), De atunci am fost de multe ori la Gina. (M. 

Cărtărescu, Nostalgia). Eu am început să mă uit în sus. (O. Verdeş). 

Adverbele de mod constituie o clasă numeroasă, lărgită prin 

conversiunea adjectivelor calificative. La inventarul de adverbe de 

mod propriu - zise (agale, aievea, alene, altfel, asemenea, aşa, bine, 

călare, cum, cumva, dinadins, împreună, oricum, totuna, zadarnic, 

într-adevăr, de pomană, de prisos, pe tăcute, în zadar, de zor, cum 
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necum etc.) se adaugă cele provenite din adjective calificative 

(frumos, greşit, încet, rău, serios etc.) şi, mai rar, din substantive 

(cuc, colac, cobză, mănunchi, tun etc., vezi infra). 

Apoi încet-încet m-am furişat printre oameni... (I. Creangă, 

Amintiri); Exerciţiul acesta se făcea deoarece sultanul adormea 

greu. (I. Groşan); Păşesc, lin, pe apa cuvintelor. (G. Liiceanu).  

Adverbul de mod constituie realizarea prototipică a 

circumstanţialului de mod . 

Adverbele cantitative constituie o clasă cu un inventar destul 

de restrâns, ai cărei  termeni însă sunt foarte frecvent întrebuinţaţi: 

mult, puţin, destul, suficient, enorm, cât, oricât, atât, berechet, aşa 

de, atât de, cât de, destul de, de ajuns, cât de cât, de multe ori, cu 

toptanul etc. În această clasă se încadrează şi numeralele adverbiale 

(o dată, de trei ori etc.) şi numeralele multiplicative (îndoit, înzecit 

etc.), precum şi sintagmele de tipul a doua oară, a treia oară etc. 

Adverbul mult combinat cu prepoziţia de are valoare 

temporală: Îl cunosc de mult. Această valoare determină uneori, în 

scris, confuzia cu adverbul de timp demult. Cele două forme se 

disting contextual: Îl cunosc de mult (de mult timp) vs  Demult, pe 

aceste meleaguri, locuia un popor brav („odinioară, în trecut”). 

Din categoria adverbelor cantitative fac parte şi adverbele 

intensive, provenite în general din adjective: extraordinar, grozav, 

teribil, îngrozitor, uimitor, exagerat etc. Aceste adverbe, în structuri 

de tipul extrem de deştept, extraordinar  de bine, constituie mărci 

lexicale de realizare a gradaţiei adjectivului şi adverbului. 

Ca adverbe cantitative funcţionează şi substantive de tipul foc, 

cobză, măr etc. când au rolul de intensificatori ai unui adjectiv: 

frumoasă foc, răcit cobză, bătut măr. În această situaţie, constituie 

mărci lexicale ale gradului maxim intensitate. 

Adverbele cantitative constituie realizarea prototipică a 

circumstanţialului cantitativ. 

Adverbele de cauză şi de scop sunt în număr foarte redus 

cuprinse în această clasă locuţiunea adverbială interogativă de ce, cu 

varianta populară la ce, şi structuri locuţionale alcătuite din 

pronumele demonstrativ formă de feminin singular, însoţit de 

prepoziţiile de şi pentru: de aceea, pentru  aceea, de asta (pop.), 

pentru asta (pop.), de aia (pop.).  

Aceste structuri au valoare neutră şi funcţie anaforică, reluând 

sau anticipând informaţia din text. Ele exprimă cauza sau scopul, în 
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funcţie de context: Ploua, de aceea n-am  ai ieşit la plimbare (cauza), 

De aceea te-am căutat, să-ţi dau vestea cea bună. (scopul). 

Funcţia sintactică a acestor adverbe este de circumstanţial de 

cauza /scop.  

Adverbele concesive constituie la rândul lor o clasă restrânsă. 

Intrinsec concesive sunt adverbul totuşi şi locuţiunea adverbială cu 

toate acestea: Trebuie totuşi să recunoaştem că bucătăria 

românească nu se identifici totul cu scenariul de mai sus. (A. Pleşu); 

Norvegia a fost obligată să îşi însuşească mare parte din normele 

Uniunii. Cu toate acestea, nici vorbă de aderare. (JN, 2005). 

Contextual, şi adverbele tot şi încă pot avea nuanţe concesive, 

în prezenţa unor elemente corelative: Deşi i-am explicat de mai multe 

ori, tot n-a înţeles. Cu toate că sunt căsătoriţi de 50 de ani, încă se 

mai iubesc ca-n prima zi. Sintactic, aceste adverbe realizează funcţia 

de circumstanţial concesiv. 

Substitutele adverbiale absolute da, ba (adverbele da, ba). În 

opinia unor lingvişti, aceste adverbe (da, nu, ba) sunt numite 

„adverbe enunţ”, care realizează o substituţie globală a unui 

antecedent cu rang de enunţ. 

Da, mă voi naşte din păcat” (M. Eminescu) 

A fost ? Nu !... 

În privinţa încadrării acestor cuvinte, totuşi opiniile diferă. Sub 

influenţa gramaticii antice, în care nu se făcea distincţia între 

interjecţie şi adverb, unii lingvişti[14, p.130] trec cuvintele da, nu în 

clasa interjecţiilor (întrucât nu sunt determinante ale verbului). 

În alte teorii, adverbele da, nu sunt integrate în sfera 

substitutelor profraza (Otto Jespersen: „nu există două cuvinte care 

să fie mai pronume decât da şi nu” (La filosofia de la gramatica cf. 

D. Nica). 

În studiile mai noi[15, p. 482], se face distincţia funcţională 

între adverbele da, ba (cu existenţa de sine stătătoare, exprimând 

conceptele logice de afirmaţie şi negaţie şi care transmit prin ele 

însele informaţie semantică preluând în plus şi minus informaţia din 

întrebare) şi adverbul nu (care nu are existenţă de sine stătătoare, 

fiind o parte din predicatul exprimat prin forma negativă). 

Adverbele da şi ba pot fi „traduse” prin propoziţii afirmative 

pozitive, între apoziţie şi regenţii lor fiind introduse de adverbe de 

echivalenţă („nonfuncţii”) adică, anume. 
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Nu numai încadrarea funcţională a adverbelor (da, nu, ba) 

diferă, ci şi terminologia lingvistică: „cuvinte fraze” (Lucien 

Tesniere şi Bertrand Tottier), „adverbe propoziţii” (Francisco 

Rodriguez, Adrads), „propoziţii marginale” (Charles Hockett), 

„câmpul substitutelor, un fel de substituţie globală a propoziţiei” (E. 

Coşeriu). 

În studiile lingvistice româneşti, opiniile oscilează între 

interpretarea acestor adverbe ca propoziţii neanalizabile „întrucât nu 

pot fi analizate din punct de vedere al organizării lor sintactice [6,  p. 

65], enunţuri nepropoziţionale [Sorin Stati, Elemente de analiză 

sintactică, EDP Bucureşti, 1973, p. 23], pseudopropoziţii [4, p. 74], 

enunţuri reprezentate printr-un singur cuvânt [Valeria Guţu-Romalo, 

Sintaxa, p. 170] cu funcţie propoziţională fiind considerate şi de I. 

Ciobanu, profraza (prin analogie cu pro-adjectivele, pro-verbele, 

considerate substitute, cu precizarea că da, nu, aşa exprimă nu numai 

simpla afirmare sau negare a obiectelor exprimate anterior ele nu dau 

nici o informaţie cantitativă sau circumstanţiala(cf 8, p. 223). 

Notă. În Dicţionarul Academiei: da exprimă răspunsul 

afirmativ la o întrebare, afirmaţie sau consimţământ ( A i  înţeles ce 

ţi-am spus ? - Da). În dialog adesea cu repetarea prepoziţiei sau a 

unei părţi de propoziţie, exprimă o afirmaţie întărită (Aşa este ? - Da, 

aşa este). Cu valoarea de propoziţie independentă, de obicei ca 

răspuns la o întrebare (Toţi sunt aici ? - Da). Reia predicatul unei 

propoziţii negative în propoziţia afirmativă care urmează. Apare şi în 

sintagmele ba da, exprimând afirmaţia la o întrebare negativă, aşa 

da, exprimând aprobarea, acordul în legătură cu desfăşurarea unor 

acţiuni. 

Considerate ca având rol de substitute, adică înlocuitori ai 

enunţului precedent, semantic, asemănător altor substitute, adverbele 

da, ba se caracterizează prin lipsa înţelesului lexical pe care şi-l 

„procură” din situaţia de comunicare. 

Din acest punct de vedere, le-am putea integra în categoria 

deicticelor, anaforelor. 

Spre deosebire de celelalte substitute, adverbele substitute - pe 

care noi le numim substitute adverbiale absolute - da, ba nu au nici 

conţinut categorial propriu-zis. 

Sintactic, am putea vorbi despre înţelesul categorial enunţ - 

componentă a înţelesului general gramatical (adică sfera de referinţă 
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a substitutului adverbial absolut, da, ba este enunţul (aşa cum a 

pronumelui este numele). 

Datorită prepoziţiei în context, substitutele adverbiale absolute 

pot fi considerate independente, dar după verbe pot avea aceea de 

prepoziţie regim: 

Ex.: „Pascu zice c-ai fi bun tu ... Mitică zice şi el că da.” 

                                                                             (Marin Preda). 

Adverbul substitut ba nu este neapărat negaţie, ci precizează o 

alternativă. 

În actuala etapă de cercetare în gramatică, când se încearcă 

eliminarea contradicţiilor printr-o consecvenţă a aplicării criteriilor 

(de definire, taxinomice ...), este convenabil a se sublinia 

nerespectarea criteriului sintactic funcţional în situaţii de felul ”omul 

de acolo” unde, prin tradiţie, se consideră impropriu dominant 

morfologic perifrază adverbială cu funcţie de atribut (deşi conceptul 

de adverb trimite la dependenţa de verb, iar conceptul dominant 

sintactic de atribut trimite la dependenţa de nume. 

Având în vedere că, în studiile mai vechi de lingvistică - în 

care se consideră principial, caracterul imanent al limbii şi se exclude 

sistematic locutorul şi o dată cu acesta, subiectivizarea, modalizarea 

comunicării, am acordat un spaţiu deosebit adverbelor 

modalizatoare. Acestea (adverbele modalizatoare - poate, pesemne, 

fireşte) nu arată caracteristici ale verbului, interjecţiilor, ci transmit o 

atitudine faţă de comunicare (atitudine situată în modus faţă de 

dictum) [8, p. 226]. 

În ceea ce priveşte funcţia modalizatorilor adverbiali, am avut 

în vedere mai ales opiniile referitoare la existenţa/nonexistenţa 

predicatului adverbial - adverbele fireşte, poate urmate de marca 

predicativităţii că. 

Un element de noutate în interpretare este ideea atragerii 

modus-ului în dictum prin conjuncţia că (Desigur că vine < Desigur 

că asta-i, adică vine) că făcând legătura, într-o posibilă structură de 

adâncime, tot în cadrul modus-ului, desigur că vine fiind o 

generalizare (aşadar, normă) emfatică (şi „prescurtate”). 

O altă problemă abordată - nu în exclusivitate - o constituie 

statutul specializat al adverbelor da, nu, ba, cu precizarea funcţiilor 

posibile (enunţ - substitut, rest de predicat). 
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Cum această zonă a lingvisticii (adverbul) nu este încă 

suficient definită, multe probleme apar ca puncte de plecare pentru o 

cercetare ulterioară. 

Criteriul care stă la baza delimitării acestei clase este modul de 

procurare a referinţei. Pe lângă clasa adverbelor referenţiale (care 

exprimă circumstanţe spaţiale, temporale, cantitative, modale), se 

distinge o clasă de elemente ca precizează sensul prin raportare la 

alte componente ale textului (Am intrat în sală. Acolo nu era 

nimeni.) sau îşi recuperează sensul din situaţia de comunicare (Azi 

nu dăm pe datorie, mâine da.). Adverbele substitute se organizează în 

subclase paralele cu ale pronumelui. 

Adverbele demonstrative precizează circumstanţe ale acţiunii 

raportare la locutor.  

Proximitatea sau relativa distanţă spaţio-temporală raportate la 

emiţător sunt evocate prin adverbele aici / acolo, dincoace / dincolo, 

acum / atunci. 

Modalitatea, din perspectiva locutorului, este redată prin 

adverbele astfel, altfel, cantitatea prin atât. 

Adverbele demonstrative pot funcţiona deictic, situaţie în care 

referinţa se actualizează prin raportare la situaţia de comunicare. 

Enunţuri ca: Fă aşa., Caută acolo! sunt însoţite în mod necesar de 

gesturi prin care se precizează sensul. Adverbele demonstrative pot fi 

şi anaforice / cataforice (reluând / anticipând o informaţie prezentă în 

text): Am fost la Cahul şi de acolo am plecat la mare.; De atunci i se 

trage răceala, de când l-a prins ploaia în pădure. 

Având ca referent o structură prepoziţională, grupările 

adverbiale de aici, de aceea funcţionează ca profraze: Unghiurile 

sunt egale. De aici rezultă că laturile opuse unghiurilor sunt 

congruente. 

Adverbele atunci şi acolo se grupează ca intensificatori cu 

relativele când, unde: Libertatea fiecăruia încetează atunci când 

aduce atingere libertăţii celorlalţi. (internet); În inima Carpaţilor, 

acolo unde bătrânele păduri adânci şi păraiele vesele mai spun 

poveşti despre eroi puternici, Acolo unde urşii se ascund în 

luminişuri, acolo a dus dumnezeu o bucată de paradis. (internet). Ele 

sunt suprimabile în aproape toate contextele, rolul lor fiind de 

intensificare a relativului. gruparea atunci când este însă mai unitară 

întrucât atunci s-a desemantizat şi nu mai trimite la semnificaţia sa 

de distanţare temporală. acest lucru este mai evident când este folosit 
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în calitate de conector în stilul ştiinţific: Atunci când orhideele au 

vârful frunzelor înnegrit este vorba de o carenţă de calciu. (internet). 

În gruparea acolo unde, sensul local al adverbului acolo este mult 

mai puternic: După ce planta s-a adaptat la noul mediu, o puteţi uda 

şi muta acolo unde doriţi s-o aşezaţi definitiv.  

Adverbul, clasă lexico-gramaticală „problematică” prin 

eterogenitatea ei, a suscitat, de-a lungul timpului, interpretări diferite 

în funcţie de moment, orientare lingvistică, instrumentar, tehnică de 

abordare, de nivelul la care se afla cercetarea lingvistică. 

Am încercat să prezentăm că în gramaticile mai vechi, 

adverbul este definit aproape exclusiv pe baza invariabilităţii 

morfologice (în toate studiile adverbul este menţionat între părţile de 

vorbire neflexibile, mai puţin în I. Iordan (Gramatica limbii române), 

unde figurează între părţile de vorbire flexibile). 

În epoca modernă, când tratarea părţilor de vorbire a depăşit 

cadrul gramaticii propriu-zise, fiind obiectul de studiu al lingvisticii, 

se propun criterii mai exacte în delimitarea adverbului, luându-se în 

discuţie sensul, funcţia şi caracteristicile flexionare şi de formare a 

adverbului. 

Definiţiile date adverbului în gramatica tradiţională răspund 

criteriilor clasice de clasificare a cuvintelor în părţi de vorbire 

(semantic, morfologic, sintactic şi funcţional). 

O definiţie puţin convenabilă (GA p. 300) este considerarea 

adverbelor ”în bloc” neţinându-se seama de eterogenitatea clasei 

adverbului (care conţine semantic adverbe noţionale, nenoţionale, 

vide semantic, morfologic, adverbe flexibile (care au categoria 

comparaţiei) şi neflexibile; sintactic-funcţional, adverbe care au 

funcţie sintactică şi adverbe fără funcţie sintactică (pseudoadverbele, 

mărcile categoriale, relatorii, nonfuncţiile). 

În definirea adverbului, admitem folosirea complementară a 

criteriilor clasice (semantic, morfologic, sintactic funcţional). 

Utilizarea ”contextului diagnostic” în unele opinii nu acoperă 

întreaga realitate lingvistică (nu intră în discuţie adverbele flectiv - 

foarte, tot - adverbele predicative, adverbele substitut, 

pseudoadverbele emfatice - şi, chiar -, nonfuncţiile - adică, anume). 

Taxinomiile adverbelor româneşti sunt variate, în funcţie de 

criteriile propuse: criteriul semantic, criteriul formei, criteriul 

informaţiei, criteriul flexiunii, criteriul funcţiei. 
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În lingvistica modernă, se acordă importanţă criteriului formal 

faţă de lingvistica tradiţională, în care, prioritar, este criteriul 

semantic, criteriu după care adverbele pot fi primare, numite şi 

absolute şi adverbe derivate (prin „derivare gramaticală cu derivare 

sintactică, prin care se obţin cuvinte cu valori categoriale noi 

adăugându-se „categorizatori adverbiali”: -iş -făţiş). Derivarea 

gramaticală presupunând şi conversiunea „o derivare nemarcată”). 

Lipsa de omogenitate a clasei adverbelor se datorează 

adverbelor lipsite de independenţă semantică şi gramaticală (ca, 

doar, chiar, şi, nici) numite pseudoadverbe emfatice (Dimitriu, 

Tratat, p. 745), numite şi adverbe particule, adverbe modalizatoare 

emfatice. Acestea şi-au pierdut semnificaţia primară, nuanţând, 

accentuând, subliniind subiectiv un element al propoziţiei, 

contactând relaţii de determinare cu toate părţile de vorbire 

autonome inclusiv cu adjectivele pronominale [Chiar acest (om)]. 

Un alt aspect nou al interpretării adverbului este rolul de 

modalizatori pe care îl au anumite adverbe, în contextul acordării 

unei atenţii sporite acordate, în literatura de specialitate mai nouă, 

subiectivităţii locutorului, modalizării (ca marcă dată de subiect 

enunţului său), modalităţii reprezentând manifestarea lingvistică a 

operaţiilor de modalizare şi modalizatori lor, mijloacelor lingvistice 

prin care se realizează modalizarea. 

Modalizatorii adverbiali se integrează microsistemului 

modalizatorilor care cuprinde: modalizatori verbali reprezentaţi de 

semiauxiliarele de modalitate (a putea, a trebui) verbe cu semantism 

modal (a bănui, a obliga) modalizatorii supra-segmentali (intonaţia, 

timbrul), modalizatori nonverbali (gestul, mimica), incidenţa, 

negaţia. 

Modalizarea, ca trăsătură obligatorie a structurii de adăugare, 

se realizează prin adverbele modalizatoare (poate, pesemne, fireşte) 

situate în modus (şi care nu pot apărea decât cu referire la un 

dictum). Adverbele modalizatoare se constituie în substitute 

modalizatoare incidente faţă de planul dictum-ului. 

Funcţiile modalizatorilor, adverbiali ridică, de asemenea, unele 

probleme. O controversă, asupra căreia ne-am oprit prezentând 

interpretări ”mai vechi” şi ”mai noi” o constituie predicatul adverbial 

(adverbele predicative GA), predicatul analogic adverbial (C. 

Dimitriu, Tratat). 
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E de remarcat că substitutele adverbiale absolute da, ba 

(„adverbe enunţ”, „interjecţii”, „substitui profrază”) sunt subiect de 

dispută lingvistică între vechi şi nou, opiniile oscilând între 

interpretarea lor ca „propoziţii neanalizabile” GA II, şi „enunţuri 

nepropoziţionale”, pseudopropoziţii, enunţuri, profrază, substitute. 

În studiile mai noi[4], se face distincţia funcţională între 

adverbele da, ba, cu existenţă de sine stătătoare şi adverbul nu, care 

nu are o existenţă de sine stătătoare, fiind parte a predicatului 

exprimat prin formă negativă. 

Adverbele afirmative (da, ba) se „traduc” prin propoziţii 

afirmative pozitive, introduse de adverbe nonfuncţii (adică, anume). 

Fiind înlocuitori ai enunţului precedent (substitute) de la care îşi 

„procură” referentul, adverbele substitute da, ba. Pot fi considerate 

deictice. Neavând nici conţinut categorial propriu-zis, consideră 

adverbele da, ba drept substitute adverbiale absolute. 

Adverbul nu este rest de propoziţie întrucât este partea 

negativă a unui predicat dintr-un enunţ anterior (Nu a venit ? Nu ! (a 

venit). 

Probleme de interpretare ridică şi adverbul nici (considerat de 

unii lingvişti conjuncţie copulativă). Apariţiile adverbului nici, în 

limba română modernă, pot fi fapte de limbă (nici îl dublează pe nu) 

sau fapt de stil (nedublându-1 pe nu).  

Prin studiul întreprins asupra unui fapt de limbă controversat 

(adverbul), am încercat să valorificăm ceva din experienţa lingvistică 

de până acum, punctând anumite probleme, polemici între vechi şi 

nou, subliniind de fiecare dată consistenţa ideilor acumulate în 

tradiţia lingvistică, dar şi valoarea ”inovaţiei” în interpretare. 
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GRIGORE VIERU ÎN AMINTIREA 

CONTEMPORANILOR 

 

Ludmila BALŢATU,  

Catedra de Filologie Română 
 

The opinions about life and activity of Gr. Vieru, selected in this 

research, belong in their great majority to those who personnally knew the 

poet. 

During his life the poet Gr. Vieru manifested himself as a real 

patriot of our people and of the native language. 

A special place in the creation of the poet is dedicated to Mother – to 

the dearest person. 

The Poet Gr. Vieru was a very well come guest in kindergartens, 

schools, high study institutions. 

 

Propunându-mi scopul de a elucida, în acest studiu, diversele 

opinii, sugestii referitoare la personalitatea, calea de creaţie a 

poetului Gr. Vieru, consider necesar, de la bun început, să menţionez 

faptul că ele, în marea lor majoritate, aparţin contemporanilor noştri, 

cărora le-a fost hărăzit să-l cunoască personal pe acest Om cu literară 

mare. 

L-am cunoscut şi noi pe Gr. Vieru. L-am avut de nenumărate 

ori în calitate de invitat. Oaspete mult dorit a fost el la noi chiar în 

ultima zi a vieţii sale. Ne-a vorbit despre planurile de creaţie pe 

viitor, de grijile sale cotidiene. A pomenit şi de duşmanii care-i 

crează multe probleme agravându-i sănătatea. Parcă presinţind ceva a 

amintit şi de moarte, remarcând că viitorul aparţine celor tineri. 

Cu un licăr deosebit în ochi poetul ne-a arătat recent apăruta 

de sub tipar, în oraşul Iaşi, noua sa culegere de versuri „Taina care 

mă apără”. 

Or, această culegere, Gr. Vieru a numit-o „Cartea vieţii mele”, 

regretând, că mai mult din jumătate din versurile pe care le-a scris 

de-a lungul vieţii sale au rămas în afara ei. 

Drept mărturie sunt şi următoarele consideraţii ale poetului pe 

care le-am selectat din „Cuvântul lui către cititori”, plasat în primele 

pagini ale ediţiei nominalizate: „Păcat că omul nu trăieşte două vieţi. 

Astfel, dacă aş fi avut în spate experienţa vieţii şi a scrisului din 

prima viaţă, cu siguranţă că, în ce-a de-a doua viaţă aş fi abandonat 

mai mult de jumătate din poemele care au avut norocul să intre în 
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cartea de faţă. Slujirea cuvântului, desăvârşirea metaforei, adâncirea 

şi limpezirea ideii poetice nu au capăt în timp”[1, p.5]. 

Sunt destăinuiri ale unui adevărat Poet pe care-l deosebeşte  

exigenţa faţă de sine, care se află mereu în căutarea cuvântului ce va 

ajunge la sufletul cititorului, fiindcă, consideră Gr. Vieru, poezia nu 

poate fi o simplă „zbenguială a cuvintelor”. 

Anume responsabilitatea lui faţă de cuvântul scris a fost 

remarcată de nenumărate ori de cei care i-au studiat opera. Drept 

argument pot fi opiniile academicianului Mihai Cimpoi: 

„Esenţialmente  Grigore Vieru este poetul începuturilor de lume, 

când poezia este aurolară, nefişurată şi neculpabilizată ... Vieru, Poet 

al izvorului, este expresia unei natura naturans, a unei naturi ce se 

crează pe ea însăşi, în veşnic proces de reluare ciclică, de aceea este 

poetul eternei reîntoarceri, al tiparelor arhietipale. Ideile măreţe 

îmbătrânesc şi se sting în faţa acestei respiraţii universale a 

primordialului” [2, p. 10]. 

La cele menţionate de academician vom adăuga că, în genere, 

strofele din creaţia lui Gr. Vieru se memorează uşor pentru că ele 

izvorăsc din sufletul poetului. Mai mult ca atât: poezia lui se 

deosebeşte printr-o vădită muzicalitate şi duioşie. 

De altfel, Grigore Vieru avea încercări reuşite în domeniul 

compunerii unor bucăţi muzicale. 

Îmi amintesc, în acea zi – ultima a vieţii sale – după plecarea 

de la Universitate a urcat pe scena Palatului de cultură din Cahul, în 

compania interpretului Fuego. În acea seară a comunicat cu 

spectatorii, a recitat din versurile sale, a şi cântat în duet cu 

interpretul din România un colind, muzica şi versurile aparţinându-i. 

Spre sfârşit, în memoria lui M. Eminescu, a recitat poezia 

„Legământ”. Să ne amintim: „Ştiu: cândva la miez de noapte,/ Ori la 

răsărit de Soare,/ Stingemi-s-or ochii mie/ Tot deasupra cărţii Sale 

...”. 

Peste câteva ore avea să aibă loc tragicul accident. La 18 

ianuarie 2009, la exact două zile, inima poetului a încetat să bată. 

Nu e întâmplător faptul că după trecerea lui în nefiinţă, cărţile 

scrise de el au dispărut fulgerător din librării şi biblioteci. Oamenii îl 

citesc, îl recitesc fiindcă în plăsmuirile poetului îşi regăsesc 

gândurile, frămânările, bucuriile, speranţele, suferinţele, chiar şi 

îndoielile. Sugestivă în acest sens este poezia maestrului Grigore 
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Vieru „M-a strigat cineva?”, care denotă caracterul profund 

meditativ al versului său: 

„Totul e îndoielnic –  

Chiar şi ochii acei. 

Poate nu-s ai iubitei, 

Poate-ai altei femei. 

 Totul e îndoielnic –  

 Chiar şi rana 

Poate  că nu o port eu, 

Poate că mama ...” 

 În multe din interviurile sale, Gr. Vieru atrage atenţia asupra 

faptului că poezia sa porneşte din copilărie. Poezia pentru maturi, 

consideră poetul, e ca aratul pe arşiţă într-un pământ uscat. Poezia 

copiilor – ploaie curată, care-l spală de colbul zilei. 

Maestrul Girgore Vieru era oaspete mult dorit la toate 

instituţiile de învăţământ. El era întâmpinat cu aplauze îndelungate, 

cu zâmbete şi buchete mari de flori. 

L-am avut ca oaspete la Universitate şi cu ocazia împlinirii de 

către poet a vârstei de 70 de ani. Era miez de iarnă, în sală – cam 

frig. El îmbrăcat într-o haină destul de subţire, nu se grăbea să 

părăsească sala, întru totul dăruindu-se celor ce-l citesc, care au 

nevoie de un sfat de la el, de o vorbă bună. 

Iar la altă festivitate – dedicată împlinirii a 60 de ani a lui 

Nicolae Dabija – poetul Gr. Vieu a venit la noi direct după tratament. 

Maestrul dorea să fie alături de prietenul său, să-i vorbească 

tineretului despre valoarea activităţii lui N. Dabija, în calitate de 

redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, în calitate de poet 

şi cetăţean. 

La 22 ianuarie 2009, N. Dabija publică în paginile acestui 

săptămânal un articol cu titlul sugestiv „A murit fratele lui 

Eminescu”. Vom reproduce câteva pasaje din el: „Grigore Vieru a 

fost mai mult decât un poet. El a fost un stejar. A căzut în bătălia 

pentru adevăr şi dreptate. Dar drapelul dus de el a fost preluat de 

generaţiile de luptători pe care i-a crescut cu abecedarele, cu 

„Albinuţa”, cu poeziile, cu eseurile şi cântecele sale ... 

A jucat rolul de conducător de oşti în lupta pentru Limba 

Română, pentru Alfabetul Latin, pentru Identitate, Demnitate şi 

Conştiinţă Naţională” [3, p. 1]. 
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Aceste spuse pot fi completate şi de alţi admiratori ai creaţiei 

vierene: „Gr. Vieru e ca iarba de leac. Creaţia domniei sale a devenit 

un fel de iarbă deosebită, de regăsire a demnităţii, a valorilor 

artistice, literare şi culturale. Maestrul a fost solicitat mereu de 

grădiniţe, şcoli, de alte instituţii de învăţământ. Întâlnirile cu copiii, 

cu elevii, cu studenţii, cu cei în vârstă se transformau în sărbători de 

suflet. Cu nerăbdare şi dragoste aşteptau şi aşteaptă radio – şi tele 

spectatorii cântecele „Casa părintească”, „Eminescu”, „Veniţi 

acasă”, compuse pe versurile lui. 

Grigore Vieru a fost ca o albinuţă mereu în drum spre oameni” 

[4, p. 8]. 

Din titlurile sus enumerate putem conchide că casa părintească 

constituie una dintre temele centrale ale creaţiei lui Gr. Vieru. Fapt 

pe deplin explicabil: Din nenumărate surse bibliografice referitoare 

la biografia poetului am desprins gândul că de mic copil el a trăit în 

vecinătatea pereţilor casei părinteşti care i-a fost cel mai bun sprijin, 

atât fizic, cât şi psihologic. Vom reproduce, în acestă ordine de idei 

şi unele pasaje din mărturisirile maestrului: „Copil fiind rămâneam 

noaptea singur în casă. Numai închideam ochii. Vorbeam cu umbra 

uscată a zarzavatului în faţa geamului, singură şi ea şi ghemuită pe 

faţa acasei, sub liniştea aurie a lunii ...”[5, p. 6]. 

Un fapt nu mai puţin important: casa părintească pentru poetul 

Gr. Vieru este locul unde l-a întâlnit pe primul său prieten adevărat – 

Natura, unde şi-a petrecut copilăria alături de fiinţa cea mai dragă – 

Mama. 

Fapt incontestabil, în creaţia poetică a lui Gr. Vieru, mama se 

prezintă nu numai ca o realitate umană dintre cele mai vii, mai sacre 

şi mai apropiate sufletului omenesc, dar şi ca un veşnic şi frumos mit 

al naturii – mitul existenţei omului în timp şi în spaţiu. Şi are perfectă 

dreptate criticul literar Mihail Dolgan, care afirmă: „Scriind desore 

mamă, Vieru scrie şi despre tot ce e legat organic cu mama; cugetând 

asupra mamei, el cugetă şi asupra adevărurilor dintotdeauna ale vieţii 

şi naturii, mama fiind în ultimă instanţă simbolul omeniei supreme şi 

al dăruirii totale înaltelor rosturi pământeşti” [6, p. 34]. 

La Grigore Vieru, Mama, ca simbol, cuprinde semnificaţii 

infinite: „Dragostea pentru Femeie, în sensul mai larg al cuvântului, 

înseamnă de fapt, la Gr. Vieru, dragostea pentru Mamă. De la 

motivul biografic, la înţelesurile metafizice, realitatea mamei şi ideea 

de mamă primesc multiple semnificaţii, împlinind un itinerariu 
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existenţial în realitatea pământului şi a patriei, în ideea de viaţă şi 

destin istoric, într-o superioară şi eternă expresie morală, a marei 

poezii” – sunt gânduri selectate din aprecierile contemporanului 

nostru F. Băileşteanu [7, p. 73]. 

În consonanţă cu cele sus remarcate sunt şi opiniile Elizei 

Botezatu: „Poetul descoperă în fiinţa mamei coordonatele esenţiale 

ale sufletului colectiv, straturile cele mai adânci ale fiinţei noastre 

morale (demnitatea, fidelitatea şi onestitatea, munca întru armonie şi 

realizare, tandreţea şi puritatea)” [8, p. 346]. 

Se cere de remarcat şi următoarele: poetul Grigore Vieru, toate 

operele sale le-a scris cu o dragoste deosebită pentru mic şi mare. De 

aceea, după cum just a observat unul dintre admiratorii creaţiei 

maestrului – Igor Vieru, citindu-l maturul devine blajin ca un copil, 

copilul mai matur cu o strofă, cu o zi. 

 Un sens profund conţin în sine şi aprecierile lui Ion 

Ungureanu date creaţiei poetului: „Prin Vieru ne-am înălţat la 

Eminescu. Să nu uităm că Gr. Vieru s-a definit ca „lacrima lui 

Eminescu”!.. numele lui nu va descreşte, îndepărtându-se în timp de 

noi, ci dimpotrivă. Nimeni şi nimic nu-l va putea eclipsa. E un astru, 

a cărui lumină blândă ne va încălzi sufletele” [9]. 

Prefaţând culegererea de poezii a maestrului Gr. Vieru 

„Rădăcina de foc”, E. Alexandru la fel a dat o justă apreciere operei 

lui: „Un pom înflorit este acest minunat cântec din adâncurile fiinţei, 

numit Grigore Vieru, cel mai cunoscut şi iubit de toate vârstele ... 

Cu versurile lui, o dată ce le-ai auzit sau citit, te trezeşti într-o 

zi că le ştii pe de rost” [10, p.7]. 

Nu vom preamări faptele dacă vom afirma că marele poet Gr. 

Vieru este adorat de cititorii de toate vârstele. Versurile sale sunt 

recitate, sunt cântate, sunt montate în scenă. Mai mult ca atât, ele 

constituie un imbold de a vedea frumosul, de a crea frumosul. 

Vestitul muzician Eugen Doga i s-a destăinuit cititorului că-i foarte 

recunoscător destinului care l-a legat şi l-a împrietenit cu un talent al 

cărei poezie nu este doar nuşte versuri, ci ardoarea unei inimi care 

încălzeşte şi liniile sale de note. 

Noi, la rându-ne, vom adăuga: am avut marele noroc de a-l şti 

pe Grigore Vieu, de a-l avea ca oaspete, de a discuta cu el. Avem 

fericita ocazie de a-i savura opera, de a sorbi din ea înţelepciunea. 

Ceea ce nu vom reuşi să citim până la capăt, vom lasă cartea deschisă 

pentru generaţiile în creştere: 
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„S-a lăsaţi aşa, deschisă, 

Ca băiatul meu ori fata 

Să citească mai departe 

Ce n-a reuşit nici tata” 

Sunt strofe din poezia lui Grigore Vieru „Legământ”, dedicată 

lui Eminescu. Sunt strofe care noi, cei care au trăit alături de el, 

trebuie să le luăm drept călăuză de a-l studia pe marele geniu 

Eminescu, de a-l studia totodată pe marele martir al neamului nostru 

– Grigore Vieru, care, după cum am mai menţionat, la una din 

întâlnirile cu spectatorii, ce-l egalau ca valoare cu Luceafărul poeziei 

noastre, răspunse modest, cum şi era în firea lui – „sunt doar o 

lacrimă a lui Eminescu”. 
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EVOLUŢIA SEMANTICĂ A CUVINTELOR. 

CRITERIUL LOGIC ŞI PSIHOLOGIC 

 

Ala TABARANU, 

Catedra Filologie Română 

 
En étant l’un de plus complexe branche de la linguistique, 

l’évaluation sémantique du mots reste  en continuation un thème qui suscite  

un grand intérêt pour la recherche. L’objectif  de la sémasiologie  est 

d’identifier les courses  du changement du sens et de mettre en dialogue les 

mutations sémantiques : ca veut dire ressortisse ment ,extension, le 

transfère du sens, innobilation, dégradation etc., d’augmenter les mutations 

sémantiques avec lesquels ont contribue a une compréhension moderne, 

scientifique,  détermine des conjonctions historiques ou d’autre nature 

,nomme : les causes extralinguistiques. Les processus sémantiques  avec   

ont un caractère logiqu, stable et mène aux changement du sens . 

Avec le vocabulaire enrichissement  continu notre langue se 

distingue par la flexibilité, par la musicalité,  suggestion qui lui assure 

d’originalité.   

 

Istoria unui cuvânt are o evoluţie care poate fi urmărită, 

adesea, prin procesele semantice, prin care se face trecerea de la 

monosemantism la polisemantism. De aceea istoria unui cuvânt este 

rezultatul acestor procese cu caracter general, dar şi al unor 

transformări specifice, determinate de conjuncturi istorice sau de altă 

natură, numite, generic, cauze extralingvistice. Procesele semantice 

au un caracter logic, stabil şi duc la schimbări de sens. 

Parcurgerea de către cuvânt a acestor procese semantice în 

cadrul dezvoltării istorice se numeşte filiaţie semantică. Dacă 

urmărim cu atenţie cronologia atestării sensurilor observăm 

caracterul istoric, adică filiaţia istorică a sensurilor cuvintelor, bazată 

pe interacţiunea acestor procese, alături de modificări de natură 

morfologică sau sintactică care au avut loc în cadrul evoluţiei unui 

cuvânt.  

Fiind una din cele mai complexe ramuri ale lingvisticii 

evoluţia semantică a cuvintelor rămâne în continuare o temă care 

suscită, în mod deosebit interesul cercetătorilor. Sarcina 

semasiologiei este de a  identifica cauzele schimbărilor de sens şi de 

a pune în dialog mutaţiile semantice: restrângerea, extinderea, 

transferul de sens, înnobilarea, degradare etc., de a argumenta 
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mutaţiile semantice, cu care au contribuit la o înţelegere modernă, 

ştiinţifică a faptelor de limbă. 

Tendinţele în limbă apar inconştient şi pornesc iniţial de la o 

persoană sau grup de persoane. Considerate la început abateri de la 

normă, cu timpul inovaţiile sunt acceptate de către toţi vorbitorii. 

Limba este un fenomen social şi se comportă ca toate celelalte 

fenomene sociale. În raportul dintre limbă şi societate, dezvoltarea 

societăţii se reflectă în limbă şi duce, în mod implicit, la dezvoltarea 

limbii. Dintre toate compartimentele limbii, schimbările ce se petrec 

în viaţa socială se oglindesc cel mai direct şi mediat în lexic care, 

între celelalte, este cel mai mobil. În compoziţia lui asistăm la o 

permanentă codificare, atât în planul formei cât şi al conţinutului. 

Aceste schimbări se petrec, însă, potrivit specificului procesului 

dezvoltării în limbă, într-o perioadă îndelungată de timp şi în 

proporţii relativ reduse, greu sesizabile întrucât nu afectează 

comunicarea între oameni, care cu greu îşi dau seama, uneori ei 

înşişi, că, în vorbirea lor, au intervenit modificări. 

Lingvistica modernă este dominată de căutarea formei, 

înţeleasă ca mod de organizare, reţea de relaţii. Un prim pas spre o 

concepţie structuralistă în semantică e descoperirea faptului că există 

o organizare a conţinutului oricărui cuvânt, mai simplă sau mai 

complexă, după numărul şi varietatea înţelesurilor cuvântului 

respectiv, după categoriile de vorbitori care îl folosesc. A descrie 

această organizare nu înseamnă încă a face semantică structuralistă; 

cine consultă dicţionare unilingve observă că orice lexicograf 

ordonează conţinutul cuvântului după anumite criterii: există o 

ierarhie a importanţei sensurilor, a vechimii lor, după cum există o 

stratificare stilistică (sensuri care aparţin limbii comune, limbajelor 

profesionale, argoului, limbajului poetic etc.) şi geografică (în raport 

cu aria teritorială pe care circulă fiecare sens). 

Analizând structura cuvântului, s-a văzut că sfera semantică a 

cuvântului poate conţine un singur sens sau mai multe sensuri. La 

rândul lor, aceste sensuri, reflectând caracterul sistematic al limbii, 

sunt organizate în mod obiectiv în realitate. Conţinutul cuvântului 

este un sistem de sensuri. Fie că e vorba de un sens sau mai multe 

sensuri, ele se schimbă în procesul evoluţiei societăţii unei limbi. Dar 

cu toate că sensurile se înmulţesc sau scad la număr, aceasta fiind 

una din caracteristicile fundamentale ale conţinutului cuvântului, 

mişcarea aceasta nu distruge la început, tipul semantic fundamental 
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al unui cuvânt, căci dacă i se adaugă un sens nou, sensul nou se 

plasează într-una din extremele structurii existente. În cazul 

cuvintelor polisemantice, deci, unitatea de conţinut a cuvântului nu 

se sparge prin înmulţirea sau pierderea unor sensuri [1, p.25]. 

Deci, sensul cuvintelor nu este imuabil, el nu poate fi 

schimbat, dimpotrivă, el este printre elementele mai mobile ale 

limbii. 

Ceea ce caracterizează îndeosebi sistemul lexical este 

mobilitatea lui, capacitatea de a fi supus mereu schimbărilor. 

Societatea umană se află într-un proces de neîntreruptă evoluţie, iar 

acesta trebuie să se reflecte în mod inevitabil în lexic. În cursul 

dezvoltării istorice a limbii sunt supuse modificărilor atât fonetismul, 

adică partea materială a cuvântului, cât şi semantismul, adică partea 

ideală a lui. 

În textele noastre vechi verbul a pedepsi avea nu numai sensul 

păstrat şi astăzi „a aplica o pedeapsă, a osândi”, ci şi semnificaţia „a 

educa, a da o bună creştere”, deoarece din punct de vedere 

etimologic cuvântul dat vine din mediogreacă pedevo „educ, 

instruiesc”, dar şi „pedepsesc, bat”. Deoarece în limba actuală au 

apărut neologismele a educa, a instrui (din lat. instruire) are astăzi 

doar un sens din cele două menţionate mai sus. Evoluţii semantice, 

fără modificări fonetice însemnate, se pot observa la noi şi la 

cuvintele de origine latină (sau şi de alte origini). 

Cuvintele unei limbi, asemenea organismelor vii, nu rămân 

staţionare: ele cresc şi scad necontenit. „În viaţa limbii domneşte 

universalul discursus, ideea nu se odihneşte niciodată, ci colindă 

mereu, primeşte lucruri noi şi sfera sa, se generalizează sau rămâne 

alipită la un fenomen particular specializându-se” [2, p. 156]. 

Această sporire şi descreştere a conţinutului cuvintelor o 

întâlnim nu numai când studiem comparativ limba primitivă în 

paralel cu cea derivată, ci şi în diferite epoci ale uneia şi aceleaşi 

limbi. Restrângerea şi extensiunea semantică sunt cele mai generale 

fenomene, pe care le au limbile în evoluţia lor istorică. 

În cadrul clasificării logice sunt studiate modificările petrecute 

în afara sau în conţinutul noţiunilor exprimate prin sensurile 

cuvintelor respective şi care duc la modificarea sensurilor, sau a 

constantei semantice, din conţinutul cuvântului, având ca rezultat 

schimbarea totală a înţelesurilor acestuia. 
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Modificările semantice pot fi mai mult sau mai puţin 

însemnate, ajungând la o schimbare radicală. Fiecare limbă posedă 

clase întregi de cuvinte, al căror sens primitiv, special sau tehnic, a 

dobândit un sens mai larg şi a devenit cu timpul de o întrebuinţare 

mai mult sau mai puţin generală. 

Judecând vocabularul românesc în totalitatea lui, se creează 

impresia că fiecare cuvânt are evoluţia lui specifică, diferită de a 

tuturor celorlalte. Lingviştii însă şi-au pus întrebarea dacă nu există 

tendinţe comune în evoluţia semantică a unui grup mai mare sau mai 

mic de termeni, dacă, din compararea miilor de fapte particulare nu 

se pot desprinde măcar câteva linii generale de evoluţie. În cele din 

urmă, astfel de tendinţe au fost descoperite. Unul din felurile în care 

se schimbă, în toate limbile, înţelesul cuvintelor este aşa-numita 

lărgire a sensului sau extensiunea sensului. 

În procesul de evoluţie istorică a limbii un cuvânt poate ajunge 

să numească un număr mai mare de obiecte, fapte, acţiuni. Are loc 

generalizarea sau lărgirea sensului, în cadrul căreia se trece de la un 

sens particular, specific la un sens generalizat. De exemplu în limba 

latină cuvântul passer denumea doar o anumită pasăre – vrabia. 

Astăzi în limba noastră pasăre (derivat din lat. passer) denumeşte nu 

numai vrabia, ci şi orice zburătoare. 

Extensia semantică este caracterizată printr-o simplă deplasare 

a sensului, făcută de vorbitori pe baza unor echivalenţe între două 

sau mai multe obiecte, fenomene sau acţiuni. 

Extensiunea este una dintre cele mai frecvente modificări ale 

valorii semantice a cuvintelor. Ea se realizează pe mai multe căi. 

Uneori aceasta are loc pe baza unei metonimizări, adică a unei 

asemănări prin alăturare.  

Cuvântul masă nu numeşte numai mobila pe care lucrăm sau 

mâncăm, ci şi mâncarea sau mai bine zis totalitatea de mâncăruri 

servite la masă.  

O evoluţie semantică destul de ciudată a suferit, în limba 

română, şi neologismul aperitiv, împrumutat din franceză (aperitif) şi 

acolo din latină (aperitivus, un derivat de la vb. aperire „a 

deschide”). În română cuvântul a pătruns cu sensul „băutură care 

deschide sau stimulează apetitul”. Mai târziu apeririv înregistrează 

un sens nou: „gustare luată înainte de masă pentru a stimula pofta de 

mâncare”. Cuvântul figurează cu ambele sensuri, dar cel de „gustare” 

trece pe planul întâi, din cauză că este mult mai cunoscut decât cel de 
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„băutură alcoolică consumată înainte de masă” care rămâne singurul 

sens justificat etimologic al acestui cuvânt [3, p.270].  

Cuvântul dumbravă conţine rădăcina slavă domb (stejar), ceea 

ce arată că sensul originar a fost „pădure tânără de stejari”. Prin 

lărgire, înţelesul a cuprins orice fel de pădure tânără.  

În limba greacă toxicon era numele substanţei otrăvitoare cu 

care se ungeau săgeţile („săgeata” se spunea toxon), în timp ce 

substanţele toxice de astăzi sunt otrăvurile cele mai felurite. Tot din 

terminologia militară provine verbul a lansa; iniţial era vorba numai 

de aruncarea lăncilor. În prezent e firesc să spui că s-a lansat o 

rachetă sau chiar zvon. Oamenii înşişi se pot lansa în afaceri [4, 

p.91].  

Limba română ne permite să vorbim despre sezonul de 

primăvară, sezonul de vară, de toamnă sau de iarnă, deci sezon e cam 

acelaşi lucru cu anotimp. Şi aici avem de  a face cu o extensiune 

semantică: la origine sezon însemna numai unul din anotimpuri, şi 

anume „anotimpul însămânţărilor”. Punctul de plecare al acestei 

evoluţii îl constituie satio, din latineşte  cu accepţia de „însămânţare, 

perioadă a anului când se fac însămânţările”.  

Dacă noi am  folosi cuvintele cu înţelesul lor iniţial, îmbinări 

ca cerneală roşie sau cerneală albastră ar fi inadmisibile. Cel mult s-

ar putea zice cerneală neagră, dar nici aşa nu e bune, pentru că 

cerneala nu poate fi decât ... neagră. O asemenea afirmaţie n-ar găsi 

aprobarea nimeni care ştie româneşte, dar are o justificare istorică: 

cerneala e un cuvânt slav şi denumea iniţial un lichid negru folosit în 

scriere (rădăcina e adjectivul care însemna „negru” şi pe care o 

regăsim în cuvântul cernit, din expresia straie cernite, adică 

veşminte de doliu). Sensul lui cerneală s-a schimbat prin acelaşi 

fenomen de lărgire: a devenit mai cuprinzător, fără limitarea la o 

anumită culoare.  

Cuvântul francez toilette este un diminutiv al lui toile (pânză), 

de unde deducem că a însemnat mai întâi „bucăţică de pânză”. 

Sensul lui a evoluat probabil astfel: 1. bucăţică de pânză; 2. pânză 

mică albă, pusă pe masa cu obiectele de coafat; 3. masa în faţa căreia 

şade femeia când se coafează; 4. obiectele necesare coafatului; 5. 

podoabe ale femeii (la început, desigur, numai cele care împodobeau 

capul); 6. îmbrăcăminte femeiască, rochie; 7. încăpere în care femeia 

îşi aranjează ţinuta. [ 4, p. 84 ] 
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Verbul a căra, format pe baza latinescului carrare din carrus, 

a avut la început un sens specializat: „a pune ceva în car pentru a fi 

transportat în alt loc”. Atunci se căra deci, totul cu carul. Odată cu 

dezvoltarea mijloacelor de transport, verbul a căra a căpătat un sens 

mai abstract şi generalizator: „a transporta în general” (de regulă în 

cantităţi mari). Cu timpul s-a putut căra nu numai cu carul sau căruţa, 

ci şi cu alte mijloace de transport, de ex.: cu automobilul, trenul, 

vaporul etc. prin urmare, în semantica verbului dat s-a scos în 

evidenţă idee transportului în locul obiectului cu care se transporta. 

Căpătând sens abstract şi generalizator, verbul a căra s-a menţinut în 

lexicul activ, pe când substantivul car a trecut în lexicul pasiv, 

deoarece a fost înlocuit cu alte mijloace de transport moderne [5, p. 

108 ]. 

De la colindă s-a format verbul a colinda, care, de la 

semnificaţia specială de „a cânta colinde sau a merge din casă în casă 

cântându-le” a trecut la una mai generală „a merge din loc în loc, a 

cutreiera sau a străbate un loc oarecare”. 

Sensul iniţial al unui cuvânt, al cărui conţinut s-a lărgit sau a 

fost îngustat, poate fi uneori uitat cu totul. În procesul dezvoltării 

sale semantice cuvântul îşi poate modifica sensul în aşa măsură încât 

ajunge să exprime de acum o noţiune cu totul nouă. Se naşte, de fapt, 

un cuvânt nou. A cărui legătură cu lexemul vechi nu mai e simţită. 

La început cuvântul bureau numea în franceză o stofă, ţesută 

din păr de cămilă (bure - cămilă). După aceea bureau desemna o 

masă acoperită cu astfel de stofă. În sec. al XVI-lea cuvântul a 

însemnat o grupă de oameni care şedeau un jurul unei mese, chiar ne 

acoperite cu ţesătura amintită. Pătrunzând în alte limbi, inclusiv 

română, birou a căpătat un sens cu totul îndepărtat, denumind o 

cameră întreagă: birou de dactilografiat sau chiar o instituţie: birou 

de presă etc. La noi substantivul birou s-a stabilit cu astfel de valori 

semantice: masă de scris, cameră de birou, organ executiv al unei 

organizaţii [6, p.25]. 

Nevastă avea sensul iniţial de „femeie de curând măritată” şi 

vine din paleo-slavă nevesta „noră”.  Astăzi are sensul de „femeie 

căsătorită”. 

Lat. veteranus, „soldat bătrân” a devenit în limba comună 

„bătrân” cu sensul de „vârstnic”, folosit mai general. Pecunia este la 

început folosit cu sensul de „bogăţie de vite”, însemnând apoi orice 

fel de bogăţie. 
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Blugii sunt pantaloni dintr-un material special, foarte rezistent, 

Iniţial blugii erau confecţionaţi din cânepă de culoare albastră - blue. 

Astăzi indiferent de culoare pantalonii din cânepă sunt numiţi blugi. 

Încălţămintea sportivă produsă de firma germană Adi Das/sler/ 

a fost numită adidaşi. În present  toată încălţămintea comodă de sport 

se numeşte adidaşi, indiferent de firma producătoare.  

Scutecele de unică folosinţă sunt numite pamperşi. Denumirea 

vine de la firma Pampers, firma care a produs aceste scutece. În 

present indiferent de producător toate scutecele au acelaşi nume. 

Verbul a navigá iniţial desemna “A se deplasa pe apă, a pluti”, 

apoi s-a extins - a se deplasa în aer sau în cosmos; a zbura. Astăzi 

oricine din noi navighează zilnic în internet. 

Antipodul extensiunii este restricţia semantică, se defineşte 

prin procesul de restrângere, numit şi restricţie semantică, un proces 

care reprezintă limitarea aplicării termenului la un număr mai mic de 

elemente din clasa denumită în continuare prin vocabula care a 

suferit această restrângere [7, p.173]. 

Restricţia semantică este un proces de trecere de la un sens 

general la unul particular. Are loc o specializare a sensului unui 

cuvânt, mai ales e vorba de un împrumut lexical. 

Îngustarea semantică a avut loc şi în cazul cuvântului bere. La 

origine bere era doar forma de infinitiv lung a verbului a bea, adică 

având sensul general „acţiune de a bea”. Cu timpul cuvântul bere şi-a 

îngustat sensul, numind o anumită băutură, preparată din orz şi 

hamei. 

Majoritatea cuvintelor pot avea sens propriu şi sens figurat. 

Sensul propriu se referă la acea semnificaţie a cuvântului care redă în 

mod exact ideea ce trebuie exprimată, este sensul fundamental şi 

caracteristic pentru cuvântul dat. Sensul propriu se mai numeşte şi 

sens lexical. Când vorbim de sens figurat, avem în vedere că pe baza 

unor figuri de stil cuvântul capătă o altă semnificaţie decât cea 

obişnuită, urmărindu-se anumite scopuri artistice, expresive. 

Cuvântul a îneca vine din latinescul necare, având sensul 

iniţial „a omorî, a ucide”, adică a produce cuiva un fel de moarte. În 

prezent sensul şi-a restrâns semnificaţia primitivă la sensul de „un 

anume fel de moarte, adică prin apă” [ 2, p.21]. 

Cuvântul creştin derivă din forma latină vulgară chrestianus, 

care iniţial avea doar sensul de adept la creştinismului. În română el 

a dobândit un sens mult mai larg. În secolul al XVI-lea creştină 
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înseamnă nevastă, iar în prezent are sensul de persoană bună. O 

asemenea generalizare a sensului întâlnim şi în limbile romanice şi 

slavice. În reto-romană carstiaun şi în ladină crastiauni au sensul 

general de „om”. În rusă hristianin e creştin, dar forma colaterală e 

ţăran. 

Martir avusese exclusiv sensul de „cel ce suferea tortură şi 

moarte pentru ideile credinţei creştine”. Azi are sensul de persoană 

care a avut de îndurat suferinţe, chinuri îngrozitoare sau moartea 

pentru ideile şi convingerile sale. Prin generalizare a căpătat sensul 

de persoană care îndură persecuţii, un tratament inuman, bătaie. 

Sihastru vine din greacă şi literal înseamnă „care trăieşte 

liniştit”, azi are sensul de  – care trăieşte retras de lume în post de 

rugăciuni, iar pustnic vine din paleo-slavă „cel ce-şi petrece viaţa în 

pustiu”, azi e „călugăr izolat de lume ca duce o viaţă aspră”. 

Termenul biserică, arhaic bisearecă îşi trage originea din 

latinescul basilica cu sensul de templu, clădire sacră. Acest sens 

datează din secolul al IV-lea, când creştinii începură a ridica 

bisericile lor în stilul basilicelor romane. 

Un alt termen latin templum, plural templa, a dat în română 

forma tâmplă „perete despărţitor (împodobit cu icoane) între altar şi 

restul bisericii”. Tot de aici vine şi tâmplar care avea sensul primitiv 

de „meşter care făcea tâmplele sau iconostasele”, azi cu sensul 

„muncitor care face mobilă şi alte obiecte din lemn”. 

Botezul şi a boteza, în limba latină avea sensul de „a cufunda 

în apă” sau „a uda”. În perioada Creştinismului s-a restrâns la o 

anumită cufundare simbolico-religioasă. 

Moşie avea în secolul al XVIII-lea sensul de patrie, cu sensul 

cel mai nobil al cuvântului. Apoi s-a generalizat la „pământ dobândit 

de la moşi, proprietate moştenită”, ca mai târziu să se restrângă la 

„proprietate mare dobândită de cineva prin cumpărare sau donaţie”. 

Istoria cuvântului examen ne va servi ca primă ilustrare a 

acestui tip de evoluţie. Cercetarea textelor latineşti a arătat că primul 

înţeles a fost acela de „limbă a balanţei” – un sens cât se poate mai 

concret – de la care s-a trecut la „cântărire” şi apoi la „cântărire, 

apreciere a meritelor cuiva”. A supune pe cineva unui examen 

înseamnă într-adevăr a-i cântări cunoştinţele, dar e vorba fireşte de o 

cântărire „la figurat”. 

Adjectivul crunt are un înţeles abstract: violent, neomenos, 

înfiorător, care inspiră groază. Iniţial însă, adică în forma latină 
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cruentus, cuvântul avea accepţia concretă „plin de sânge” sau 

„dornic de sânge”. Trecerea de la concret la abstract s-a produs foarte 

uşor: un om căruia îi plac vărsările de sânge inspiră groaza, şi astfel 

crunt începe să însemne „groaznic, înspăimântător”. Terenul e acum 

pregătit pentru folosirea calificativului crunt pentru oameni, 

comportări, fapte care înspăimântă, chiar fără să fie vorba de vărsări 

de sânge. 

Etimologia verbului de origine slavă, a obosi are şi ea nevoie 

de explicaţii, pentru că, deşi figurat, conţine rădăcina cu sens concret 

bos- (desculţ). Se crede că acest verb a fost folosit mai întâi în 

legătură cu animalele de tracţiune, însemnând „a-şi pierde 

potcoavele” (tot sens concret). Dar pierderea potcoavelor se produce 

după mult umblet, astfel că verbul a căpătat sensul „a umbla foarte 

mult”. Efectul umbletului e osteneala, şi printr-o nouă schimbare a 

obosi nu va mai denumi cauza, ci efectul. 

Schimbările de sens pot fi cercetate şi prin prisma proceselor 

psihice care stau la baza lor, pornind de la mecanismul psihologic 

care are ca rezultat pe plan lingvistic schimbarea sensului cuvântului. 

Clasificarea psihologică a schimbărilor de sens foloseşte drept 

criteriu procesele psihice ca urmare a cărora se ajunge la un sens nou 

[8, p. 113]. Conform clasificării psihologice a schimbărilor de sens 

se disting două tipuri principale: transferul de nume, transferul de 

sens. 

Transferul de nume. Este fenomenul când vorbitorii denumesc 

un obiect nou cu un cuvânt mai vechi. Transferul de nume se 

datoreşte asemănării obiectelor. Zicem: poalele munţilor, coarnele 

plugului, gura podului, talpa piciorului etc. 

Transferul de sens. Denumit şi deplasarea sensului, este 

fenomenul trecerii sensului unui cuvânt asupra altui cuvânt. El se 

explică, psihologic, pe baza unor asociaţii ce se nasc în procesul 

vorbirii şi cărora le corespund, pe plan psihic, anumite conexiuni 

între centri nervoşi, pe baza unor legături temporale explicabile prin 

legile activităţii nervoase superioare. Acest fenomen constituie o 

dovadă în plus pentru confirmarea şi întărirea tezei despre legătura 

dintre limbă şi gândire. Tocmai prin această interacţiune se explică 

tipurile psihologice ale schimbărilor de sens. 

Această categorie cuprinde, de fapt, cele mai multe dintre 

modificările semantice din istoria unei limbi. Aceasta pentru că 

deplasarea sensului, prin referire permanentă la realitate, este o 
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consecinţă a unor schimbări sau aspecte din realitatea însăşi 

(schimbarea obiectului, legăturile dintre obiecte, atitudinea 

vorbitorului faţă de ele etc.). celelalte tipuri de modificări de sens de 

care vorbesc unele clasificări, „înnobilarea” şi „decăderea, 

degradarea” sensului, sunt două dintre rezultatele morale pe care le 

poate avea deplasarea sensului  [9, p. 206]. 

Nu numai în viaţa socială, dar şi în evoluţia istorică a limbilor, 

există o perpetuă înălţare şi degradare a sensului cuvintelor.  

Sensul cuvântului mângâiere în vechile tipărituri este diferit 

de cel modern. În psaltiri întâlnim cuvântul cu sensul de „farmece, 

vrăji”. Sensul primitiv de „a fermeca a lăsat o urmă în modernul „a 

mângâia”, cu înţelesul de „a răsfăţa”, dar mai cu seamă în adjectivul 

mângâios „care încalcă şi farmecă prin blândeţea sa şi dulceaţa sa”. 

Derivând din limba greacă „a fermeca, farmec, amăgire” – 

mângâierea este pentru sufletul omenesc, un leac, un farmec. 

Bazaconie, arhaic bezaconie, din paleo-slavicul bezakoniǐe (în 

afara justiţiei), are în vechile tipărituri, sensul exclusiv de 

„fărădelege”. Ceea ce odinioară expresia propriu-zisă a crimei, a 

nedreptăţii, a nelegiuirii – bazaconie – a devenit azi o adevărată 

fantezie copilărească „năzbâtie, poznă, ştrengărie”.  

Un alt exemplu ni-l oferă cuvântul războinic, care azi are 

sensul de apărător al patriei. Care e originea acestei glorii actuale? În 

paleo-slavă cuvântul însemna ucigaş, tâlhar, pentru că războiul era 

considerat act de hoţie şi măcel.  

Amazoană a avut sensul doar de „femeie aparţinând unui trib 

războinic legendar, din care erau excluşi bărbaţii”. Acum înseamnă 

„femeie care practică cu predilecţie călătoria” 

Cuvântul de origine turcească bucluc a trecut şi el de la un 

sens concret gunoi la unul abstract necaz, neplăcere.  

Casă, din latină casa, însemna „cocioabă”, iar astăzi este 

numele unei locuinţe, clădiri, mai mult sau mai puţin confortabilă, cu 

destinaţii diferite. 

Transferul de sens, ca urmare a unor procese psihice, nu este 

legat de vorbitori, el se petrece în virtutea legităţii mişcării 

proceselor psihice, indiferent de atitudinea vorbitorului, şi la orice 

vorbitor, dacă există condiţiile respective. Faţă de aceste schimbări, 

ce ţin de acţiunea legilor activităţii nervoase, şi fără a le modifica, 

atitudinea vorbitorului poate stabili relaţii noi, înmulţindu-le pe cele 

existente şi care le transmit uneori cu sens peiorativ. 
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În trecut cuvântul mişel avea înţeles de „om sărac”, aşa cum 

întâlnim la cronicari, pentru ca, ulterior, odată cu întărirea 

feudalismului, din dispreţul şi ura boierimii faţă de ţărănimea obidită, 

să i se asocieze şi sensul de „netrebnic”, care, folosindu-se frecvent, 

a rămas până astăzi, iar vechiul sens (de om simplu, ţăran simplu) a 

dispărut, sensul actual, în urma generalizării şi răspândirii cunoscute, 

fiind cel folosit în vorbire. 

Mândru, când a fost împrumutat din slavă, însemna înţelept iar 

astăzi, fără a-şi modifica forma, a ajuns să însemne frumos şi trufaş. 

Balabustă era iniţial „nevastă de evreu”, dar a degradat la 

„femeie grasă şi diformă” 

Colivarul era „cel ce poartă coliva la înmormântări”, azi însă 

este un termen dispreţuitor pentru oamenii care aleargă pe la toate 

înmormântările ca să mănânce. 

Curtezanul  era „bărbatul care făcea curte unei femei”, apoi a 

degradat la „bărbat, neserios şi uşuratic”. 

Demimondă, demimondenă figurează în dicţionare cu sensul 

de „femeie cu purtări uşuratice şi cochetă”. În franceză, însă, acest 

termen avea sensul de „demi-mondaine”, adică „frişca societăţii” 

Sensul vechi al cuvântului mitocan este „locuitor al unui mitoc 

(sat de pe lângă o mănăstire)”. Sensul actual este „necioplit, 

grosolan” 

Sinonimul cuvântului mitocan este mojic „om prost crescut, 

obraznic, bădăran”. Termenul vine din limba rusă mužic; acesta era 

nume dat ruşilor înaite de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. 

Joimăriţa este o fiinţă imaginară cu înfăţişare de femeie 

respingătoare, despre care se credea în popor că pedepseşte, în 

noaptea care precede Joia Mare, pe fetele şi femeile leneşe la tors.  

Apoi sensul s-a extins şi asupra femeilor în general, azi desemnând şi 

femeie foarte urâtă. 

Un alt exemplu este cuvântul jupân, care iniţial desemna cele 

mai înalte titluri de respect „Titlu de politeţe dat în Ţările române 

persoanelor care ocupau anumite demnităţi sau funcţii înalte”. În 

prezent figurează cu sens depreciativ. 

Nemernic şi-a pierdut aproape cu totul nobila sa semnificaţie. 

În textele vechi figurează cu sensul de străin, pribeag. Chiar la 

I.Creangă, în „Povestea porcului” citim: „Nu te bucura aşa de grabă, 

încă eşti nemernică pe aceste locuri şi n-ai scăpat de primejdii”. Azi 

înseamnă: om ticălos şi fără valoare. 
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Ciudă îşi trage originea din paleo-slavicul čudo şi avea sensul 

de miracol, minune. Astăzi ciudă are numai sensul de „supărare, 

mânie”. 

Această rafinare a viciilor, această „îmbrobodire” (cum 

numeşte fenomenul Lazăr Şăineanu) cu un exterior recomandabil e 

comună tuturor limbilor. Pretutindeni constatăm, în evoluţia istorică 

a limbii, pe de o parte o treptată degenerare a elementelor 

apreciative, iar pe de altă parte intenţia omului de a da celor negative 

un sens respectabil, „de a acoperi ca podoabele rafinării lucrurile cele 

mai urâcioase”  [2, p. 201]. 

Deci, dezvoltarea lexicală nu se limitează doar la o completare 

a vocabularului cu o serie de cuvinte şi expresii noi, ci se 

caracterizează şi printr-o evoluţie semantică multilaterală, printr-o 

diferenţiere delicată a sensurilor. În consecinţă bogăţia lexicală a 

limbii contemporane include şi pluralitatea de valori semantice, de 

care dispun unităţile lexicale. Cu cât cuvântul are o vechime mai 

mare în limbă, cu atât el dispune şi de mai multe sensuri. 

Cu un vocabular în continuă îmbogăţire, limba noastră se 

distinge prin flexibilitate, prin muzicalitate, prin virtualităţi de 

sugestie, care îi asigură originalitate.  

Studiind cauzele şi tipurile schimbărilor semantice acad. 

Al.Graur a susţinut cu justeţe că sensul unui cuvânt face parte din 

elementele cele mai mobile ale unei limbi, iar modificările de ordin 

semantic reprezintă unul din cele mai interesante aspecte ale 

dinamicii vocabularului [10, p. 212 ]. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND RESTRICŢIA SEMANTICĂ 

ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

                                                   

Valeriana PETCU, 

Catedra de Filologie Română 

 
 Le vocabulaire c’est la totalité des mots d’une langue . Ce systhème 

lexical de chaque langue se caractérise par sa  mobilité c’est à dire par la 

capacité d’être soumis toujours aux changements . L’ emprunt de certains 

mots , l’attribution de nouveaux sens inconnus  «  la migration » de certains 

mots du lexique spécialisé chez le lexique commun. Tout ça mène à  

l ‘attribution des modifications dans le vocabulaire . 

Les changements ont une grande importance pour l‘histoire et le 

développement du vocabulaire.  Indifférant  quand s ‘est passé le 

changement, le sens fait partie intégrante du contenu sémantique du mot 

pour une période plus longue ou plus courte . 

L’un des procédés de modification du vocabulaire c’est la réstriction 

sémantique. La réstriction sémantique est spécifique aux mots 

polysémantique est consiste en passement, changement des certains sens du 

mots dans le lexique passif mais les autres sens se gardent dans le lexique 

actif. Dans le processus du développement d’une langue les mots prennent 

un sens qui parfois peut être oublié, en revanche le complexe phonétique 

reste en circulation. 

 

Vocabularul este totalitatea cuvintelor unei limbi. Sistemul 

lexical al oricărei  limbi se caracterizează prin mobilitatea lui, adică 

prin „capacitatea de a fi supus mereu schimbărilor...”[1]. Împrumutul 

unor cuvinte,  preluarea unor sensuri noi, necunoscute ... „migrarea” 

unor cuvinte din lexicul specializat spre lexicul comun... [2] toate 

acestea duc la apariţia modificărilor de vocabular. 

 Evoluţia sistemului lexical se realizează pe mai multe căi: 

a) se creează noi mijloace de expresie, adică apar 

cuvinte sau îmbinări, sau se fac împrumuturi directe din alte limbi;  

b) se schimbă sensul, valoarea semantică a unor cuvinte 

şi se transmite un conţinut nou; 

c) dispar din lexical activ cuvinte învechite, legate de 

realităţi trecute[3].     

       Aşadar îmbogăţirea vocabularului, cu ajutorul cuvintelor 

noi, este mai puţin importantă decât îmbogăţirea vocabularului prin 

intermediul schimbărilor semantice ale unităţilor lexicale existente în 

limbă. Evoluţia semantică constituie o modalitate de creştere 
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calitativă a vocabularului, astfel are loc dispariţia sau apariţia unor 

semnificaţii ale cuvintelor. De aceea unii lingvişti îl consideră drept 

un mijloc esenţial de îmbogăţire calitativă a vocabularului.  

      Modificările semantice sunt posibile şi  în diverse 

împrejurări. 

      Ele pot fi generate de următoarele cauze: 

„ –  istorice: progresul în ştiinţă, tehnică, moravuri, instituţii 

etc. aduce cu sine introducerea de obiecte, fapte, acţiuni noi, care 

sânt redate de multe ori doar printr-o modificare semantică a unui 

cuvânt ce dăinuia demult în limbă; 

- sociale: au loc deplasări ale ariei de utilizare socială a 

cuvintelor: specializarea (îngustarea), generalizarea (lărgirea), care 

duc la o modificare a ariei semantice; 

- psihologice (tabu, eufemizare şi alte relaţii semantice din 

cuvinte); 

- lingvistice (schimbări fonetice, morfologice, sintactice) [4]. 

      Pe parcursul dezvoltării istorice, mutaţiile de sens au fost 

tratate din perspective diferite: lingvistica tradiţională le-a cercetat 

sub aspect diacronic (istoric), a urmărit evoluţia sensurilor cuvintelor 

în timp. Fără a stărui asupra cauzelor mai generale, lingviştii au 

reuşit să descrie o mulţime de factori de ordin lingvistic şi 

extralingvistic, care explică, în fiecare caz concret cum un cuvânt sau 

un grup de cuvinte au ajuns să semnifice şi altceva decât înţelesul lor 

iniţial[5]. 

      De exemplu, verbul a căra, format pe baza latinescului 

carrare  din carus, a avut la început un sens specializat: „a pune ceva 

în car pentru a fi transportat în alt loc.” Se căra deci atunci numai cu 

carul. Odată cu dezvoltarea mijloacelor de transport, verbul  a căra a 

căpătat un sens mai abstract şi generalizator „a transporta în general” 

(de regulă în cantităţi mari). Cu timpul s-a putut căra nu numai cu 

carul sau căruţa, ci şi cu automobilul, cu trenul, cu vaporul, iar în 

zilele noastre şi cu avionul şi chiar cu rachetele cosmice. Prin 

urmare, în semantica verbului dat s-a scos în evidenţă ideea 

transportului în locul obiectului cu care se transportă. Verbul şi-a 

lărgit cu mult sensul şi prin includerea în frazeologisme, apărând şi 

în expresii cu sens figurat: a căra apă cu ciurul, a căra cuiva la 

pumni (sau palme) etc.   

      Sau îngustarea semantică a avut loc şi în cazul cuvântului 

bere. La origine bere avea doar forma de infinitiv lung a verbului a 
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bea, adică având sensul general de „acţiune de a bea.” Cu timpul 

cuvântul bere şi-a îngustat sensul, numind o anumită băutură, 

preparată din orz şi hamei. Astăzi bere se întrebuinţează aproape 

exclusiv cu sensul al doilea [1]. 

     Lingvistica modernă însă, pentru a demonstra caracterul 

bine organizat al vocabularului, s-a orientat mai mult spre cercetarea 

sincronică, adică spre cercetarea sensurilor sau relaţiile dintre acestea 

şi alte cuvinte ale limbii române literare actuale.  

      În orice moment al existenţei lui, cuvântul are un conţinut 

semantic finit, alcătuit dintr-un număr de sensuri. Inventarul şi 

relaţiile lor dau echilibrul semantic. Ele facilitează înţelegerea 

modalităţilor de combinare a elementelor lexicale şi sugerează 

posibilităţile de evoluţie semantică.[6]    

      Studiind cauzele şi tipurile schimbărilor semantice, 

academicianul Al. Graur a subliniat că „sensul unui cuvânt face parte  

dintre elementele cele mai mobile ale unei limbi, iar modificările de 

ordin semantic (în ansamblul lor) reprezintă unul dintre cele mai 

interesante aspecte ale dinamicii vocabularului ”[4]. Evoluţia 

semantică a planului conţinutului are drept consecinţă extensiunea 

sau restricţia sensului lexical şi totodată acestea sunt consecinţe ale 

acţiunii unor tendinţe mai generale care se referă la evoluţia limbii. 

      Aşadar indiferent de modalităţile şi cauzele care au dus la 

modificări semantice, cuvintele îşi restrâng sau îşi lărgesc potenţialul 

semantic. De – aceea „extensiunea şi restricţia sensului unităţilor 

lexicale sunt considerate consecinţe ale metasemiei”[5]. 

      Restricţia sensului rezidă în includerea unor seme 

diferenţiale suplimentare în semantica cuvântului dat (acesta fiind 

mecanismul intern de funcţionare a metasemiei) şi în reducerea 

numărului de denotaţii, denumiţi de unitatea dată (acesta fiind 

mecanismul extern de funcţionare a metasemiei)[5]. Aşadar opusul 

extensiunii este restricţia semantică sau îngustarea sensului. 

Restricţia semantică este un procedeu de trecere de la un sens general 

la unul particular.  

      Este specifică cuvintelor polisemantice şi constă în 

trecerea unor sensuri ale cuvântului în lexicul pasiv, iar celelalte se 

păstrează în lexicul activ. În procesul dezvoltării unei limbi,  

cuvântul pierde un sens care uneori poate fi uitat, dar complexul 

fonetic al cuvântului rămâne în circulaţie, doar cu celelalte sensuri.  
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Restricţia semantică se referă la arhaizarea sau învechirea sensului 

unui cuvânt. 

      Aşadar restricţia semantică poate fi generată de dispariţia 

unui obiect, de progresul ştiinţific sau chiar de schimbarea atitudinii 

faţă de un anumit obiect. Indiferent de factori şi cauze, cuvintele pe 

parcursul evoluţiei sociale îşi retrag potenţialul semantic, deoarece 

cu ajutorul cuvintelor se creează ideologii, iar dispariţia, modificarea 

lor duce şi la dispariţia unor sensuri sau a unor cuvinte cu ajutorul 

cărora se putea reda cât mai exact situaţia social-politică şi culturală. 

Vocabularul unei limbi se schimbă de la o etapă la alta fie prin 

renunţări, fie prin adăugiri ca număr de sensuri sau de cuvinte. 

      Schimbările de sens au o importanţă deosebită pentru 

istoria  şi dezvoltarea vocabularului. Indiferent deci când s-a produs 

schimbarea, sensul ... face parte integrantă din conţinutul semantic al 

cuvântului o perioadă mai lungă sau mai scurtă. [7].  De exemplu, 

lexemul  ÎNTRECERE – si-a pierdut sensul de întrecere socialistă ca 

  „ metodă de mobilizare a forţelor creatoare ale maselor, care 

duce la ridicarea generală a productivităţii muncii şi a gospodăriei 

socialiste... ” (DELM, vol. II, p. 826). 

      PUNCT şi-a restrâns sfera semantică a expresiei punct de  

agitaţie  - „încăpere într-un local public, unde alegătorii se pot 

informa asupra mersului campaniei electorale.” 

      ATEISM nu mai este utilizat cu sensul de „disciplină de 

studiu” din expresia  ateism ştiinţific. 

      PLAN şi-a restrâns aria semantică, în prezent nu se mai 

utilizează cu sensul de plan cincinal ca „ program de acţiuni ce 

urmează a fi îndeplinit în următorii cinci ani.” 

      BRIGADĂ şi-a pierdut sensul de „grup alcătuit dintr-un 

număr oarecare de muncitori sau colhoznici sub conducerea unui 

brigadir.” Nu mai sunt utilizate expresiile brigadă de şoc, brigadă de 

agitaţie, brigadă de muncă, brigadă şcolărească. 

      ÎNVĂŢĂTOR, în prezent se utilizează doar cu sensul de 

„lucrător din învăţământ, care instruieşte şi educă elevii din clasele 

primare.” Lexemul respectiv şi-a restrâns sfera semantică deoarece 

nu se mai utilizează în sintagme ca  învăţător de fizică, chimie 

ş.a.m.d., pentru noţiunea respectivă fiind repus în circulaţie cuvântul 

profesor.  

      Cuvintele îşi modifică sensul deoarece sunt legate de 

anumite relaţii şi categorii sociale. După ce a cunoscut o activizare 
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deosebită cuvântul tovarăş care avea şi sensul de „membru al 

societăţii socialiste sau  al unui partid muncitoresc revoluţionar” (ca 

formulă de adresare) i-a dispărut semnificaţia respectivă după ce a 

fost reintrodus în circulaţia activă lexemul domn. „Schimbarea 

raportului dintre tovarăş, tovarăşă şi domn, doamnă, se constată, ca 

reacţie faţă de fostele interdicţii, folosirea abuzivă a ultimilor 

termeni, chiar în situaţii neadmise de norme (cu referire la persoane 

decedate sau cu referire la propria persoană, în recomandarea la 

convorbiri telefonice, de exemplu)”[8].  

      Deseori, unele cuvinte fără a ieşi complet din uz, se 

observă o reducere a frecvenţei lor. Este vorba despre unele 

substantive care au marcat şi caracterizat anumite activităţi şi 

organizaţii pentru copii şi tineret şi care erau utilizate excesiv în 

limba română în trecutul apropiat de exemplu: pionier, cu sensul de 

„membru al organizaţiei comuniste a copiilor,” cravată – „bucată 

triunghiulară de mătase roşie, purtată la gât de pionieri,” detaşament 

– „grup de persoane care au aceeaşi cauză.” Astfel dispar 

semnificaţii ale cuvintelor ce desemnau anumite realităţi social – 

politice şi economice. Aşadar unele semnificaţii au dispărut total, iar 

altele mai sunt utilizate şi în prezent atunci când caracterizăm sau ne 

referim la o anumită perioadă istorică, sau la o realitate ce continuă 

să existe în alte părţi. Aşa dispar unele semnificaţii, dar nu şi 

cuvintele propriu – zise, lexemul continuă să fie utilizat în vocabular, 

dar cu celelalte semnificaţii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Din exemplele pe care le-am citat reiese că unele elemente 

din vocabularul limbii române şi-au restrâns semnificativ sfera 

semantică.  

      Deşi într-un număr limitat, îngustarea sensului se 

manifestă şi la unele neologisme. De regulă ele se asociază cu 

adăugarea unor conotaţii inexistente în limba de origine sau cu 

specializarea lor. De exemplu, lexemul BOSS este înregistrat în 

dicţionarele româneşti cu sensul de „patron, şef de întreprindere, 

partid etc. ” Atât în presa periodică cât şi în vorbire, deşi îşi păstrează 

semnificaţia este utilizat şi cu conotaţii negative: Au fost deschise trei 

dosare penale pentru bossul afacerist. (T., 12 februarie 2010, p.22). 

      CARD – „carte de plată” este utilizat în română ca termen 

bancar, cu un sens mai restrâns decât cel din engleză „bucată de 

carton sau plastic conţinând o anumită informaţie sau care dă 
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posesorului anumite drepturi.” Directorul întreprinderii unde sunt 

angajat ne-a anunţat că vom primi salariile pe card. 

      Deci după cum am observat lexemul respectiv este utilizat 

doar cu semnificaţia de carte de plată. 

      RATING este utilizat în limbajul publicistic doar cu 

semnificaţia de „clasificare, clasă, categorie, rang:” 

      Trebuie să observăm că reapariţia lui a modificat şi 

„ordinea valorilor” pe scara rating-ului liderilor politici naţionali 

de la Chişinău. 

      HIT în limba engleză are sensul de „cântec, piesă sau film 

de succes.” În limba română se utilizează exclusiv în domeniul 

muzical, ca sinonim pentru vechiul şlagăr. 

      Printre piesele care fac obiectul noului album se numără 

„Mafia,” „Ochii tăi,” „Umbre pe cer”  alte hit-uri care au fost 

valorificate o dată în plus. 

      TRIAL „testare, probă”este utilizat doar în terminologia 

sportivă cu sensul de „meci de selecţie:” 

      De notat că Zimbrul a obţinut primele puncte în trialul 

disputat.  

      Aşadar restricţia semantică are loc în legătură cu trecerea 

cuvintelor dintr-o sferă mai mare de întrebuinţare într-o sferă mai 

îngustă şi este considerată ca un indiciu că vocabularul se modifică, 

iar aceste modificări nu-i modifică caracterul său bine organizat. 

Mutaţiile de sens se caracterizează printr-o creştere cantitativă 

firească, iar îmbinarea funcţiei de comunicare cu cea expresivă a 

limbii justifică dinamica vocabularului. Or, evoluţia semantică 

reprezintă una din căile principale de sporire a sistemului lexical 

românesc.  
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VASILE ALECSANDRI   ŞI   MIHAI EMINESCU 
 

Alexandru TECUCI, 

Catedra de Filologie Română 
 

Quand M. Eminescu a commencé s’affirmer dans la littérature, on a 

eu la question: qui est le plus grand pèēte Eminescou eu Alecsandri? 

Aujourd’ hui les eaux des discussion. 

Sont devenues claires et on peut dire avec certitude, qu’il a été, qu’ 

il est et qu’ il sera un grand poète, et Eminescou, et Alecsandri. 

Il nous reste de les étudier profondément. 

 

Despre M.Eminescu cît şi despre V.Alecsandri au scris şi au 

vorbit multe somităţi literare. S-a definivat locul lor în istoria 

literaturii române. Şi totuşi, au fost discuţii şi mai apare şi azi 

întrebarea: cine e poet mai mare, Eminescu ori Alecsandri? Locul lui 

Eminescu în literatura noastră s-a petrificat cu trecerea anilor. Mircea 

Zaciu, istoric literar, în cartea “Masca geniului”, precizează geniul 

lui M.Eminescu în felul următor: “În superba sinteză de piatră geniul 

creator românesc îşi găsise o expresie încărcată de tulburătoare 

sensuri. Conveţuia acolo sarcasmul lui Caragiale cu febra lui 

Bălcescu şi cu liniştea Sadovineană, enigmatică şi gravă, vijelia lui 

Delavrancea cu bonomia molipsitoare a lui Creangă, zborul fulgerat 

al lui Vlaicu şi zborul etern rotitor al “păsării maestre”  a lui 

Brîncuşi; gestul extrovert al lui Coşbuc cu taina nedezlegată a 

existenţei lui Matei Caragiale; robinsonada lui Hogaş cu 

sociabilitatea argheziană; sfîşierile lăuntrice ale lui Camil Petrescu şi 

luciditatea torturantă a Hortenziei Papadat-Bengescu. Erau laolaltă, 

nopţile de veghe ale lui  Babeş şi Racoviţă, rapsodiile lui Enescu, 

vraja grigoresciană, lira monocordă a lui  Bacovia” [1, p. 10]. 

Credem că această zicere cuprinde toată gama complexităţii operei 

eminesciene. 

Să vedem ce e cu marele Alecsandri? Criticul literar Garabet 

Ibrăileanu numeşte perioada istoriei literaturii noastre de la 1840-

1870 “epoca Alecsandri”. Aşa şi este. Luceafărul Eminescu de-abea 

răsare în toată strălucirea lui. Alt critic, Titu Maiorescu în articolul 

“Direcţia nouă în poezia şi proza românească” pune în fruntea noii 

mişcări tot pe V.Alecsandri, fiindcă el “a ştiut să deştepte gustul 

pentru poezia populară”, iar prin pastelurile sale Alecsandri a devenit 
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“o podoabă” a literaturii române. Poezia lui e ca un aer răcoritor şi 

dătător de însănătoşire sufletească. 

La 15 august 1870 în “Convorbiri literare”, № 12, Eminescu 

publică “Epigonii”. Tînărul poet, care împlinise doar 20 de ani, îl 

caracterizează pe Vasile Alecsandri în felul următor: “Şi-acel rege al 

poeziei, vecinic tînăr şi ferice,/ Ce din frunze îţi doineşte, ce cu 

fluerul îţi zice,/ Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri,/ Ce-

nşirînd mărgăritare pe a stelei blondă rază,/ Acum secolii străbate, o 

minune luminoasă,/ Acum rîde printre lacrimi cînd o cîntă pe Dridri” 

[2, p. 39]. 

În cele trei strofe Eminescu cuprinde toată măreţia lui 

Alecsandri. În poem se accentuează, că Alecsandri e “rege al 

poeziei”, că ne “povesteşte cu basmul”, “că e veselul Alecsandri”, că 

“străbate secolii”, că e “o minune luminoasă”, că pune “mîndru 

diadem de stele” în paşii dialectici ai timpului, că evocă “dulci 

icoane” şi “vremea lui Ştefan cel Mare, zimbru sobru şi regal”, citind 

aceste aprecieri rămîi convins că Eminescu îl punea pe V.Alecsandri 

mai presus de oricine la acest moment. Lectura operei lui 

V.Alecsandri era la culmea înfloririi sale, căci rotunjise frumoasa 

vîrstă de 50 de ani. 

De la 1840 şi pînă la 1870 era o muncă asiduă la masa de scris 

de la Mirceşti. Alecsandri cu condeiul în mînă trecuse prin flăcările 

şi lumina renaşterii de la 1848, cîntase cu patimă Unirea 

principatelor fiind alături de Kogălniceanu, A.Russo. N.Bălcescu etc. 

După ce mişcarea de la 1848 fu înnăbuşită, Alecsandri a luat 

calea exilului, vine la Braşov şi publică în “Foaia pentru minte” 

broşura “Protestaţie în numele Moldovei, şi a Omenirii şi a lui 

Dumnezeu”, cît şi programul politic “Principiile noastre pentru 

reforma Patriei”. După cum vedem se făceau şi atunci reforme, dar 

de cele adevărate. Atunci oamenii nu se jucau de-a reformele ca 

astăzi. 

La 1853 Alecsandri dăruieşte  literaturii noastre colecţia de 

“Poezii populare”, care după spusele poetului sunt “o avere 

naţională”. Colaborase la “Dacia literară”, la “Propăşirea”, puse 

umărul la îmbogăţirea repertoriului teatral, într-un cuvînt, îşi face o 

zestre literară de mare preţ. Iată de ce Eminescu menţiona în 

“Epigonii”, că bardul de la Mirceşti “acum secolii străbate”. Cei care 

doreau să minimalizeze însemnătatea operei alecsandriene, greşeau 

amarnic. 
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După 1878 lira lui Alecsandri răsună tot mai rar, iar cea 

eminesciană se afirmă tot mai mult şi mai mult. Cei mai grei ani de 

creaţie au fost ultimii cinci. El începe să lucreze la drama “Ovidiu”. 

Munca de creaţie îi aducea anumite bucurii. Pe la 1884 Alecsandri se 

tînguia fraţilor de condei, că “muza a îngheţat” şi se întreba mirat. 

“Să-mi fi secat izvorul?”[3, p. 687]. 

În condiţiile, cînd bătrîneţele necruţătoare înnaintau, cînd 

soarele vieţii lui cobora spre apus, cînd se sublinia superioritatea lui 

Eminescu, fără să se cerceteze cu discernămînt în ce împrejurări 

istorice şi literare lucrase V.Alecsandri, la ce imperative răspunse 

poezia lui, era absurdă întrebarea: “Eminescu ori Alecsandri?” 

Invectivele criticilor îl amărau pe bătrînul poet. În aceste momente 

îşi amintea de tinereţe şi zîmbea dulce şi galeş, apoi blînd şi 

binevoitor zicea “Pentru noi toţi lupta era viaţă, a scrie, a lucra, a 

alerga de la Paris la Viena şi de la Viena la Constantinopole… 

Niciodată n-am ştiut să zică descurajarea, nu ştiam ce este osteneala. 

Tineri, veseli, neobosiţi cum eram, eram siguri că viitorul e al 

nostru…  Şi să mă credeţi  că nu ne era lesne” [4, p.673]. Misiunile 

diplomatice, munca de senator şi mai apoi vicepreşedinte al 

senatorului, desigur că-i răpeau din timpul scump de creaţie. Şi totuşi 

talentul se zbate pînă la ultimele clipe ale vieţii. Ultimii ani avea 

planuri, de a scrie o nouă culegere de versuri, întitulată “Zile cu 

soare”, însă n-o duce la capăt, rămîn în manuscrise doar cîteva 

poezii: “Ţara”, “Legenda crinului”, “Inscripţie pe uşa Argeş”. 

Pe parcursul vieţii V.Alecsandri, cît şi Eminescu au fost 

recunoscuţi corifei ai literaturii noastre. I.L.Caragiale la 1897 pune 

întrebarea: “Care e după Dumneata, Domnule Haşdeu, cea mai mare 

figură a literaturii noastre?” Criticul şi istoricul literar ar fi răspuns: 

“Alecsandri… Fără nici o îndoială Alecsandri… El este 

reprezentantul  cel mai puternic, cel mai complet al gîndirii şi simţirii 

româneşti. El a cîntat toate dorinţele, el a plîns toate nevoile şi 

necazurile românimii. El a încurajat şi a îmbărbătat neamul lui în 

felul în care acest neam putea mai bine să înţeleagă, a fost vesel, trist, 

viteaz, cuminte, răbdător, plin de speranţă şi credinţă, glumeţ şi 

înţelept ca poporul român însuşi. În mintea lui întreagă n-a fost loc 

pentru nimic ce n-ar fi fost specific românesc şi în talentul lui nici o 

pornire care să nu fi fost  specific românească. Alecsandri este gloria 

indiscutabilă a literaturii româneşti din secolul acesta…” [5, p. 690] 

Desigur în acest moment emoţional B.P.Haşdeu uitase că la moartea 
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lui Eminescu scrisese cutremurătorul necrolog, în care zicea: 

“Eminescu va trăi, fiindcă a izbutit a găsi frumosul fără a imita pe 

nimeni, că el a introdus în poezia românească adevărata cugetare ca 

fond şi adevărata artă ca formă” [6, p. 201]. 

V.Alecsandri a fost om cu inimă mare, săritor. El s-a întristat 

de felul, cum erau apreciate meritele poetului  Grigore Alecsandrescu 

după moartea acestuia, tare s-a mîhnit , cînd a aflat despre starea grea 

a sănătăţii lui M.Kogălniceanu, dar a rămas zguduit de nenorocirea 

ce lovise mintea lucidă a lui M.Eminescu. Imediat a ţinut conferinţe 

speciale necesare pentru îngrijirea  sănătăţii poetului. Din scrisorile 

către Veronica Micle mai aflăm, că poetul V.Alecsandri de multe ori 

trimite ajutoare băneşti tînărului său confrate de condei. 

Printre creaţiile rămase în manuscrise s-a găsit şi poezia “Unor 

critici”. Ea e un răspuns vehement, un răspuns la rănile sufleteşti ce 

le aduce-au în paginile presei ponegritorii operei sale. Poetul,  liniştit 

şi modest în ultima strofă, parcă vrea să răspundă elogioaselor strofe, 

dedicate lui, scrise de Eminescu  cu două decenii mai înainte în 

poemul “Epigonii” Alecsandri scrie patetic:  

 “E unul care cîntă mai dulce decît mine? 

 Cu-atît mai bine ţării, şi lui cu-atît mai bine! 

Apuce înainte s-ajungă cît mai sus, 

La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus – 

Iar voi, care asupra-mi săgeţi  tocite trageţi, 

Cîntaţi dacă se poate, fiţi buni şi nu mai rageţi!” [7, p. 270] 

Deci, dragă cititorule, azi după ce s-au mai limpezit apele 

tulbure, nu-i aşa că putem spune, că a fost, este şi va fi şi Vasile 

Alecsandri un Luceafăr al poeziei noastre? 

Căci nu întâmplător poetul Victor eftimiu în poezia 

„Omagiu”zice: 

„Mărire, slavă ţie, o rege-al poeziei, 

Ovidiu, Despot Vodă, Fântâna Blanduziei, 

Prin veacuri al tău nume cu flacără-l vom scri, 

Mărire, slavă ţie, Vasile Alecsandri. 

 

Înalt şi alb, Ceahlăul cuprinde toată zarea 

Ardealul, Bucovina, Carpaţii, Oltul, marea. 

Înalt şi alb ca dânsul pe toţi tu ne priveşti. 

Mărire, slavă ţie, rapsod de la Mirceşti!” [8, p.194] 
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METODE ŞI TEHNICI CREATIVE ŞI INTERACTIVE, 

UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE SEMINAR, LA 

DISCIPLINA: „FONETICA LIMBII ROMÂNE” 

 

Svetlana DERMENJI, 

Catedra de Filologie Română 

 
   Dans l’article „Méthodes et tehniques créatives et intéractives 

utilisées pendant les cours de Phonetique de la langue roumaine”,  j’ai 

présenté la structure du cours, ensuite, la clasification des cours 

didactiques. 

 On a suis l’accent, surtant sur la variété des méthodes et des 

techniques intérractives et créatives qui peuvent être utilisées: Philips 66, 

brainstorming, brainwriting, étude  de cas, la méthode Gordon, la 

problématisation, la conversation euristique, l’interrogation paralelle, la 

méthode du questionnaire court, grafique T et d’autres. 

 J’ai puis l’accent sur le parténériat professeur – étudiant qui a des 

avantages comme: la liberté de la parole, la création d’un climat favorable 

et communicatif dans la salle d’études, l’échange des idées, des opinions, le 

stimule de la créativé, de l’étude , de l’autodidacte.  

 

Cuvântul „seminar” vine de la latinescul „seminarum” – 

răsădirea cunoştinţelor. Din punct de vedere istoric seminarul a 

apărut din necesitatea procesului instructiv – educativ de a asigura o 

dezvoltare temeinică a gândirii şi o asimilare riguroasă a 

cunoştinţelor. 

      Seminarul este o continuare logică a prelegerii, prezentând o 

formă esenţială de dezvoltare a gândirii de sine stătătoare, a creaţiei 

studenţilor.  

      „Seminarul prezintă o metodă activă de instruire, unde 

prevalează activitatea productivă a studenţilor. Prin ocupaţiile de 

seminar se dezvoltă şi se consolidează deprinderile de muncă 

independentă, priceperile de a elabora planurile referatelor 

teoretice, tezele, comunicările şi dicuţia lor în faţa colegilor, 

participarea activă în discuţii”. [1, pag. 58]. 

       Reluând ideea că seminarul este o continuare logică a 

prelegerii, vom preciza: prelegerea sau ora de curs finisează 

întotdeauna cu anunţarea bibliografiei de reper (pentru o pregătire 

temeinică şi riguroasă a seminarului ce va urma).  



 64 

      Lectorul care organizează seminarul, are funcţia de a asigura 

feed-back-ul necesar reglării procesului instructiv-educativ cu 

studenţii pe parcursul activităţilor specifice, precum şi îndrumarea, 

controlul acestui proces. 

      Seminarul, în general, are următoarea structură:  

1. elementele de organizare (salutul, apelul); 

2. anunţarea temei şi a obiectivelor seminarului dat;  

3. formularea problemelor de rezolvat ce se vor exersa: 

definirea termenilor, a concepţiilor, stabilirea relaţiilor dintre 

acestea etc.; 

4. rezolvarea sau luarea în discuţie a unor prime aspecte ale 

problemei şi analiza critică a rezolvărilor, a răspunsurilor. 

După care urmează rezolvarea altor aspecte şi critica lor, 

până ce se epuizează conţinutul problematicii seminarului, 

ţinând cont de timpul acordat (un modul); 

5. încheierea seminarului cuprinde o sinteză a drumului parcurs 

în vederea fixării şi deschiderii spre utilizarea practică.  

      O clasificare a seminarelor didactice se poate face în funcţie 

de metoda de lucru utilizată. 

      Tradiţional, seminarul a fost o formă de dialog, de 

confruntare a opiniilor, deci comunicare prin dialog. 

      Ioan Bontaş susţine ideea că: „metodele alcătuiesc un sistem 

educaţional coerent...”. Metodele clasice, tradiţionale, cum ar fi: 

expunerea orală, conversaţia, demonstraţia etc. şi-au integrat 

elemente noi, moderne: dialogul, demonstraţia cu ajutorul 

mijloacelor audio-vizuale, sau sub formă de Slide Show în MS 

Office Power Point.  

      Acum zece ani metode moderne erau considerate: 

descoperirea, problematizarea, asaltul de idei, studiul de caz, etc. 

Acest tip de clasificare avea sens acum trei decenii; astăzi, nu mai 

pot fi considerate „moderne”, căci s-au integrat ca metode obişnuite 

în realizarea procesului de predare-învăţare [2, pag. 124]. 

      Cert este faptul că „metoda didactică stimulează realizarea 

cît mai deplină a obiectivelor pedagogice propuse...” [3, pag. 304]. 

     În realizarea seminarelor la disciplina „Fonetica limbii 

române”, se pot aplica următoarele metode şi tehnici interactive şi 

creative: Philips 66, metodele „socratice”, brainstorming, 

brainwriting, studiul de caz, analiza situaţiilor conflictuale (ASC), 

sinectica sau metoda Gordon, problematizarea, conversaţia euristică, 



 65 

discuţia sau dezbaterea, chestionarea paralelă (sub formă de joc de 

competiţie), metoda chestionarului scurt ş.a. 

      Intrând în auditoriu, lectorul va organiza şi va stabili un 

climat favorabil începerii unui seminar interesant şi fructuos, după 

care, prin intermediul unui brainstormig, va preciza subiectul 

seminarului propus. Fiind o „metodă colectivă de căutare a ideilor şi 

soluţiilor” [4, pag. 39], se aplică la „etapa evocării” [5, pag. 24], este 

o stimulare a creativităţii şi gândirii, ce se poate insinua în scurte 

discuţii, dezbateri.  

      Lectorul va întreba: „Care sunt subiectele propuse pentru 

seminarul de astăzi?” 

      Asaltul de idei va crea un moment de pregătire, de iniţiere în 

temă, de eşalonare a itemilor studiaţi: Fonetica → fonologia → 

sunetul → fonemul → fonetica şi disciplinele lingvistice → fonetica 

şi disciplinele nelingvistice → corelaţia dintre sunet şi fonem → 

funcţiile fonemului → emiterea sunetului cu ajutorul organelor 

aparatului de vorbire → receptarea sunetului → aspectul acustic al 

sunetului etc.  

      Vom observa că prin intermediul brainstorming-ului se vor 

anunţa obiectivele operaţionale ale seminarului dat.  

      Acest seminar teoretic nu presupune doar ascultare şi 

memorizare, dar poate căpăta un caracter praxiologic prin rezolvarea 

unor situaţii de problemă, în mod individual sau în microgrup, 

aplicând metoda Philips 4-6. Lectorul va proceda în felul următor: va 

subdiviza grupa în patru echipe, oferind fiecărei echipe o cerinţă 

precisă pe care trebuie s-o realizeze. Se rezervă timp pentru 

soluţionarea itemilor fonetici ( 6 minute); fiecare echipă va avea o 

denumire în funcţie de subiectele propuse spre realizare. De 

exemplu:  

Echipa nr. I – „Fonetica” (va descrie apariţia foneticii ca ştiinţă şi 

legătura acesteia cu disciplinele lingvistice şi 

nelingvistice); 

Echipa nr. II – „Fonologia” (va explica termenul de fonologie şi 

legătura acesteia cu fonetica); 

Echipa nr. III – „Sunetul” (va lua în discuţie noţiunea de sunet 

uman articulat, cum se propagă şi în ce mod se 

receptează acesta); 
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Echipa nr. IV – „Fonemul” (va preciza ce semnifică această 

noţiune, cine este fondatorul şi care sunt funcţiile 

fonemului). 

      Ulterior (peste şase minute), se vor prezenta rezultatele 

supuse analizei tuturor studenţilor din grupă. În urma confruntării de 

idei privind rezultatele, se conturează rezolvarea generală a 

problemei, adică: „Fonetica este definită ca disciplină lingvistică ce 

studiază sunetele vorbite sau articulate; Fonologia este o fonetică 

funcţională [6, pag. 98], disciplina aparută ulterior, care studiază  

fonemul – termen fondat de B. de Courtenay. Fonemele sunt limitate 

la număr, iar sunetele sunt numeroase.  

      Conducătorul seminarului, lectorul, intervine doar dacă este 

necesar. Este foarte important faptul că Philips-ul ajută în 

concluzionarea unei idei generale, în sintetizare, în formularea 

opiniilor. 

După aplicarea acestei metode „vine” problematizarea. 

Lectorul va formula următoarea situaţie-problemă: „Ce legătură 

există între noţiunile amintite anterior?” Acest fapt va deveni ca un 

exerciţiu intelectual deosebit de complex, de o mare densitate şi 

amploare psihică, exercitând funcţii cognitive, afective şi volitive de 

nivel superior pentru toţi studenţii. 

Aici, ei vor avea posibilitatea să formuleze noi idei, în baza 

celor învăţate, să-şi stimuleze sporul de explorare, să-şi formeze un 

stil activ de muncă, să-şi cultive autonomia şi curajul în afişarea unor 

poziţii proprii (mai ales că sunt studenţii anului I). Psihologic, 

problematizarea se fundamentează pe curiozitatea şi pe interesul 

cognitiv al studentului, provocându-i o angajare complexă; o dată 

„descoperită” soluţia, studentul aşteaptă confirmarea ei din partea 

lectorului, iar dispoziţia pentru continuarea efortului intelectual nu 

dispare, ci se intensifică în sensul înfruntării unor noi obstacole. 

Următoarea metodă pe care o vom utiliza în cadrul acestui 

seminar este: „dezbaterea polemică”, întrucât vom lua în discuţie 

termenii de sunet şi fonem. 

„Dezbaterea polemică, formă complexă şi eficientă de 

„conversaţie” care se caracterizează printr-unschimb de viziuni, pe 

baza unei analize aprofundate asupra unei probleme ştiinţifice sau 

practice, încheiată în anumite deliberări, omologate de către lector, 

în cadrul unui colectiv studios” [7, p. 81]. 
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Succesul acestei metode depinde foarte mult de subiectul 

propus pentru discuţie, care trebuie să aibă, cel puţin, două poziţii 

divergente. 

Structura dezbaterii polemice implică trei momente: 

- introducerea prin formularea întrebărilor sau a 

întrebărilor-polemică; 

- intervenţia studenţilor; 

- sintetizarea discuţiilor prin sistematizarea argumentelor, 

delimitarea aprecierilor, definitivarea concluziilor. Este 

foarte important ca pe parcursul disputei lectorul să 

urmărească respectarea unor cerinţe: 

1. eu critic ideile, nu studenţii; 

2. eu am scopul să nu „înving”, dar să găsesc o soluţie cât mai 

argumentată; 

3. eu îl îndemn pe fiecare student să participe la discuţie; 

4. eu ascult părerile fiecăruia, chiar dacă nu sunt de acord cu 

ele; 

5. eu îi ajut pe unii studenţi să-şi schimbe punctul de vedere 

sub influenţa faptelor şi argumentelor convingătoare. 

Atunci când unii studenţi vor confunda sunetul cu fonemul, 

numai parcurgând etapele dezbaterii polemice vor însuşi discrepanţa 

acestor unităţi fonetice: 

     Sunetele                               Fonemele 

 

- sunt numeroase;    - sunt limitate la număr; 

- sunt elemente        - sunt abstracte, generale, sociale; 

concrete,               - includ numai acele trăsături care 

particulare,              sunt comune pentru o serie întreagă 

individuale.           de sunete;  

                                 -servesc la diferenţirea cuvintelor şi   

                              a logoformelor. 

 

Deci, dezbaterea polemică va finisa cu întocmirea 

„GRAFICULUI T”- tehnică proiectată pentru organizarea şi 

monitorizarea vizuală a unor concluzii de căutare a argumentelor şi 

de confruntare a poziţiilor. Se utilizează sub formă de tabel cu două 

coloane simetrice. Studenţii lansează argumente pentru ambele aripi 

ale graficului. 
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După formularea concluziilor, studenţii vor defini noţiunile 

date prin aplicarea unui brainwriting – asalt de idei, în scris, ce are 

unele avantaje comparativ cu brainstorming-ul: 

1. este mai profund decât lansarea orală a ideilor; 

2. îi obligă pe toţi să participe, chiar şi pe cei timizi, oferindu-le 

şansa concentrării individuale şi a examinării detaliate a 

problemei; 

Vor formula următoarele definiţii: 

a) Fonemul este un sunt-tip, care, nu poate fi divizat în unităţi 

mai mici şi se opune tuturor celorlalte sunete, contribuind la 

diferenţierea lexemelor şi a logoformelor. Fondatorul 

fenomenului este B. de Courtenay. 

b) Sunetul este un element fonetic concret, particular, 

individual; numărul lui tinde la infinit în dependenţă de 

intensitate, durată, înălţime şi timbru. 

Un rol important în aplicarea metodei brainwriting îl are 

lectorul. El va oferi cuvântul doritorilor, va urmări respectarea 

regulilor, va coordona consecutivitatea expunerii opiniilor şi-i va 

stimula în participare pe ceilalţi studenţi. 

Următoarea etapă a seminarului va reactualiza, va verifica 

abilităţile studenţilor în ceea ce priveşte activitatea lor în bibliotecă. 

Lectorul a propus la ora de curs, anterioară, trei subiecte pentru 

reflecţie. La seminar se va aplica metoda GORDON (sau sinectica), 

care constă în explicarea temei printr-o enunţare generală a 

problemei urmată de o analiză desfăşurată de la general la particular. 

În timpul analizei problemei studentul răspunde la întrebările 

apărute în timpul prezentării. Metoda GORDON se bazează pe faptul 

că procesul creativ este productiv în condiţii noi, necunoscute pentru 

student. Sinectica reprezintă o metodă instructivă de învăţare creativă 

eficientă, fapt demonstrat şi de experienţa multor pedagogi din 

învăţământul universitar [8, p. 39]. 

De aceea, considerăm că acestă metodă va fi eficientă în 

prezentarea corelaţiei dintre sunet şi fonem, sunet – literă, fonem – 

literă. Studenţii vor lua în discuţie opiniile diverşilor specialişti în 

domeniu: Scerba, B. de  Courtenay, F. de Saussure, precum şi S. 

Puşcariu, I. Iordan, A. Turculeţ, N. Corlăteanu, I. Coteanu ş.a. 

Ultima etapă a seminarului, cea de totalizare, înclude sinteza 

activităţilor realizate şi notarea sau aprecierea cunoştinţelor 

studenţilor. 
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Parteneriatul lector-student, în cadrul acestui seminar, va 

dezvolta anumite avantaje: 

1. libertatea cuvântului (studentul este liber în exprimare, 

gândire; 

2. crearea unui climat favorabil şi degajat în sala de cursuri; 

3. schimbul de idei, opinii; 

4. prioritatea dialogului, stimularea creativităţii; 

5. nu există constrângere, autoritarism din partea lectorului; 

6. se cultivă spiritul de independenţă; 

7. se optimizează însuşirea cunoştinţelor şi formarea 

abilităţilor, atitudinilor; 

8. lectorul este un ghid, călăuză şi model; 

9. este stimulată cercetarea; 

10. se dezvoltă autodidacticismul. 

E de menţionat că metodele de instruire trebuie să fie 

utilizate nu la întâmplare, ci în concordanţă cu scopul studierii 

conţinutului. 

Concluzionăm amintind opinia L. Handrabura: „Astăzi 

didactica universitară trebuie să se distanţeze de metodele vechi 

bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţie ...” [10, p. 49]. 
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CONSIDERAŢII  REFERITOARE 

LA UNII OPERATORI  ASPECTUALI  INCOATIVI 

 

                                            Elena ZGÂRCIBABĂ,                                                         

Catedra Filologie Română   

    
Cet article se propose de présenter quelques moyens d’actualisation 

des opérateurs aspectuels inchoatif. Le roumain emploie une série de 

verbes qui, en modifiant leurs  aspect sémantique, peuvent exprimer une 

multitude de phases de l’action détérminé par le verbe de base du prédicat 

verbal : le commencement, la continuation et la fin de l’action. Ces verbes 

ont des capacités combinatoires spécifiques: acceptent de verbes dans la 

phase inchoative (Ana travaille / Ana commence à travailler) , et des verbes 

dans la phase finale (Je crois/ J’envisage de croire). On n’accepte pas de 

verbes dans la phase imminentielle (Il éclaire/*Commence à éclairer ) . 

Parmi les formes verbales on accepte l’infinitif, le subjonctif et le  supin. 

 

 În literatura de specialitate, problema semiauxiliarelor de 

aspect sau, utilizând un termen mai recent, a operatorilor aspectuali 

este mai puţin dezbătută decât cea a semiauxiliarelor de mod. 

Intenţia noastră în articolul de faţă este de a ne expune opinia 

referitor la mijloacele de actualizare a nuanţelor aspectuale incoative, 

categoria aspectului presupunând diferite faze ale derulării acţiunii, 

redată prin itermediul verbului plin al perifrazei verbale. În literatura 

de specialitate e vorba de trei faze ale desfăşurării acţiunii: început, 

continuare şi sfârşit, orice eveniment, fiind alcătuit din faze 

succesive, ce se derulează pe axa timpului dintr-un punct spre altul. 

Interesul locutorului este de a-şi exprima cât mai precis gândul ce 

poate presupune desfăşurarea unui proces în toată dimensiunea lui 

sau numai o fază din acesta. În limba română, ca şi în celelalte limbi 

romanice, aceste faze pot fi actualizate cu ajutorul perifrazelor 

verbale,  alcătuite dintr-un operator aspectual/semiauxiliar de aspect 

şi un verb plin. 

Unii autori acceptă existenţa semiauxiliarelor de aspect şi, 

implicit, a verbelor aspectuale incoative, alţii o contestă sau o privesc 

cu rezerve. Această stare de lucruri se datorează, în principiu,  şi 

faptului că în limba română, ca şi în  celelalte limbi romanice, s-a 

degradat opoziţia aspectuală în favoarea valorii temporale. În latină 

existau un şir de verbe, care indicau că acţiunea e pe punctul de a se 

săvârşi, incoative, care se formau prin derivare de la verbe, adjective 
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şi substantive cu ajutorul sufixului –sc- (-asco, -esco, isco): amo 

,,iubesc”, amasco ,,încep să iubesc” [1,  p.184]. 

  Pierderea opoziţiei aspectuale în condiţiile diversificării 

limbii latine a condus la apariţia în limba română, ca şi în celelalte 

limbi romanice, a unor forme analitice, alcătuite din două verbe, cu 

tendinţă spre gramaticalizare, pentru actualizarea nuanţelor incoative. 

Acestea s-au materializat în aşa-numitele verbe semiauxiliare de 

aspect cu sens incoativ, calificate drept mijloace lexico-gramaticale 

de exprimare a valorilor aspectuale [2, p. 449], care intră în perifraze 

verbale şi  realizează o singură funcţie sintactică – predicat verbal 

compus.  

Existenţa semiauxiliarelor de aspect drept clasă aparte de 

verbe este recunoscută de cercetători, precum  C. Poghirc,        

A.Ciobanu, S. Berejan,  P. Dumitraşcu, C. Dimitriu, D. Irimia etc. 

Incapacitatea semiauxiliarelor de aspect de a fi predicative 

când sunt urmate de un alt verb (la infinitiv, supin sau conjunctiv, 

sinonim cu infinitivul), constituie trăsătura principală în a fi 

considerate ca atare, fapt ce se datorează modificării sau golirii de 

sensul lor de bază, aceasta transformându-le treptat, dar neîncetat, 

din verbe ,,pline” în semiauxiliare.  

 Dintre trăsăturile gramaticale care conferă construcţiilor în 

discuţie valoarea unui singur predicat pot fi amintite următoarele: 

referirea obligatorie a ambelor forme verbale la acelaşi subiect,  

selectarea de către semiauxiliare a verbelor succedente la anumite 

moduri etc.  

Inventarul semiauxiliarelor de aspect nu se prezintă unitar; el 

este susceptibil de unele modificări pe care le impun argumente în 

plus: prezenţa unor verbe în această clasă nu poate fi justificată, 

altele, având o frecvenţă foarte scăzută (ca. de exemplu, a găta) şi 

fiind concurate de sinonime, pot fi stabilite numai pe bază de 

analogie [3, p. 44]. 

 Se înregistrează diferenţe mari de la un autor la altul în ceea 

ce priveşte lista semiauxiliarelor de aspect. Unii cercetători enumeră 

toate verbele pe care le consideră ca atare, alţii amintesc pe cele 

frecvent utilizate. 

  Gh. Nedioglu  arătâ că aspectul verbal are menirea de a face 

distincţie între verbele ce exprimă o acţiune sau o stare limitată ori 

nelimitată, arătând durata, gradul de îndeplinire a procesului (acţiune 

sau stare) exprimat de verbe. În clasa incoativelor include verbele: a 
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începe, a porni, a apuca, a se apuca, a sta, a da, a lăsa şi a-i veni, 
considerând că a le separa pe acestea de verbul succedent, în analiză, 

constituie o greşeală, adică ar însemna  „despicarea firului de păr în 

patru" [4, p.23-36]. 

  Valeria Guţu, discutând despre problema semiauxiliarelor de 

aspect, le priveşte cu rezervă, şi menţionează în studiul său 

următoarele verbe capabile să exprime ideea de aspect incoativ:   a 

începe, a prinde, a se pune, a (se) porni, a se apuca, subliniind că 

semiauxiliarele de aspect sunt foarte numeroase şi se pot combina nu 

numai cu forme verbale, ci şi cu substantive. Impedimentul în a le 

considera semiauxiliare îl constituie lipsa indicilor gramaticali ai 

fuziunii celor două verbe (cu excepţia identităţii subiectului, valoarea 

modală şi temporală unică a construcţiei), susţine autoarea [5, p.3- 

15]. 

  Profesorul A. Ciobanu este de părerea că aspect incoativ pot 

actualiza următoarele verbe: a începe, a porni, a prinde, a se 

apuca, a da, a se pune, a sta (atestate cu o frecvenţă mai mare), 

precum şi verbele a ajunge, a sări, a (se) grăbi, a (se) repezi, a 

rămâne, care, îmbinându-se cu verbul de bază, devin capabile să 

exprime un început de acţiune bruscă, verbe cu o frecvenţă rarisimă   

[6, p.66- 75]. 

 În lucrările care au abordat în ultima vreme problema 

aspectului şi a modalităţilor de exprimare a acestei categorii în limba 

română, se menţionează posibilitatea de a-l exprima cu ajutorul unor 

verbe ca a începe, a se apuca, a prinde, a se da, a se lua, a se 

porni, a se pune [2, p. 458], referindu-ne doar la aspectul incoativ. 

   A începe este cel mai întrebuinţat semiauxiliar dintre verbele 

capabile să exprime aspectul incoativ şi  poate să apară în 

următoarele formule: 

a) a începe + infinitiv:  Cinstita holeră a început a secera prin 

Humuleşti.  (I. Creangă);  Umbra celor nefăcute nu-ncepuse a se 

desface. (M. Eminescu) 

b)  a  începe + conjunctiv: Unii începură să-şi puie pe foc 

gardurile.(L. Rebreanu); A-nceput să bântuie o foamete cumplită. (I. 

L. Caragiale); Începea să povestească năprasnicele sale întâmplări 

din tinereţe. (M. Sadoveanu)  

Echivalente ca sens din cauza sinonimiei,  cele două structuri 

sunt folosite în limba populară şi în cea literară în toate regiunile şi în 

toate stilurile, deosebindu-se numai ca frecvenţă. 
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În textele din secolul al XVI-lea predomină net construcţia cu 

infinitivul, construcţie tot mai mult concurată în secolele următoare 

de cea cu conjunctivul, proces care se încadrează în tendinţa 

manifestată în limba romană, de a înlocui în diferite situaţii 

infinitivul prin conjunctiv [5, p.4]. 

V. Guţu menţionează că în textele literare, diferenţa de 

frecvenţă a celor două construcţii se explică prin originea locală a 

autorilor şi prin epoca în care au fost scrise textele. Astfel, folosirea 

exclusivă a construcţiei cu infinitivul la V. Alecsandri se explică nu 

numai prin originea sa moldovenească, ci şi prin epocă: în textele din 

prima jumătate şi de la mijlocul secolului al XlX-lea frecvenţa foarte 

mare a construcţiei cu infinitivul se explică şi printr-o recrudescenţă 

a infinitivului datorită influenţei franceze [6,  p.5]. 

 După cum bine observă Gh. Nedioglu, a  începe este numai în 

aparenţă autonom, pentru că el stă întotdeauna în "serviciul acţiunii 

pe care o implică complementul sau circumstanţialul său, a începe îşi 

pierde şi aparenţa de autonomie pe care o avea, transformându-se 

într-un semiauxiliar: începe un cântec – începe să  cânte. Verbul 

principal din acest fel de sintagme predicative poate fi şi suprimat 

prin elipsă. Uneori, această suprimare este dictată de motive de 

variaţie stilistică, spre a nu se mai repeta verbul plin, care apare mai 

departe în corpul frazei [4, p.24].   

Situaţia dată este consemnată şi în GALR, specificându-se că 

incoativul a începe se combină şi cu substantive care exprimă 

„obiecte delimitabile spaţial" precum casă, tablou etc. sau „materii" 

vin, cafea etc. Structura este ternară, iar cele două grupuri nominale 

prezintă anumite trăsături sintactico-semantice obligatorii. Subiectul 

construcţiei este un pronume sau un substantiv cu trăsătura 

[+Personal]. Pe al doilea loc (pe poziţia sintactică de obiect direct sau 

de obiect prepoziţional) se situează un substantiv care prezintă una 

dintre trăsăturile [-Animat], [+Material], [+UnidimensonaI] / 

[+Bidimensional]: 

El începe o casă, un roman. 

Construcţiile sunt grupări eliptice, „reduceri" ale unor structuri 

cu verb la conjunctiv sau infinitiv. Verbul plin, agentiv, poate fi 

recuperat cu uşurinţă din contextul discursiv sau din configuraţia 

semantică a substantivului: 

El începe V [să construiască] o casă.   . 

El începe V [sa citească, să scrie, sa traducă] un roman. 
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El începe V [să bea] vinul [2, p.466].   

Astfel, prezenţa verbului plin din componenţa structurii cu   

semiauxiliarul a începe nici nu este necesară uneori, deoarece se 

subînţelege: încep un eseu  înseamnă „încep să scriu un eseu". 

 E de menţionat, în acest context, analiza concludentă, 

efectuată de Gh. Nedioglu, a distribuţiei verbului a începe cu verbe 

imperfective, perfective şi perfective terminative care accentuează 

natura lui de semiauxiliar în structuri de tipul: începe a se plimba, 

încep să cred şi începe să dea [4, p.24-25]. În opinia autorului 

respectiv, cazurile de acest fel arată ce mare greşeală se face, când se 

analizează deosebit cele două verbe  care constituie un singur aspect 

verbal cu totul deosebit de aspectul celor două verbe asociate şi de o 

singură idee verbală (aceea a verbului principal), de o singură 

modalitate (conjunctivul următor capătă valoarea modală de indicativ 

a semiauxiliarului: începe să meargă=„începe acţiunea mersului şi 

merge") şi de o singură temporalitate (prezentul conjunctivului îşi 

însuşeşte şi timpul semiauxiliarului: începu să se plimbe = „începu 

plimbarea şi se  plimbă"; a început să cînte = „a început un cântec şi 

a cântat")  [4, p. 25]. 

Astfel, posibilităţile combinatorii ale semiauxiliarului a începe  

se reduc la infinitiv şi conjunctiv,  construcţia cu supinul nu se 

întâlneşte în limba română. 

A se pune, un verb cu o bogată sferă semantică, are cele mai 

multe utilizări ca verb tranzitiv, îndeplinind funcţia de predicat al 

propoziţiei, iar cu sens reflexiv, intră în alcătuirea unui număr mare 

de construcţii, mai ales în limba populară, exprimând un sens 

incoativ: 

a)  a se pune + conjunctiv: 

Pân-or mai mânca boii, s-a pus să mănînce şi el ceva 

(I.Creangă)  

        b)  a se pune + infinitiv: 

Făcu un foc mare si se puse a se odihni. (P. Ispirescu) 

Codrii puseră-a suna. (V. Alecsandri) 

c)  a se pune + supin: 

De vreme ce ne-am pus pe povestit, am să vă spun şi eu o 

anecdotă. (V. Alecsandri) 

A se pune antrenează statut de verb aspectual  incoativ, mai 

ales, când selectează un supin, aceste structuri fiind mai frecvente în 

limba română  spre deosebire de cele cu infinitivul şi conjunctivul. 
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De exemplu: M-am pus pe învăţat/pe citit/pe cântat/pe alergat/pe arat 

etc. În special, a se pune prezintă particularităţile unui semiauxiliar 

când se distribuie cu un verb ce exprimă o acţiune în desfăşurare, 

primind în calitate de subiect un nume cu trăsătura [+animat]. 

A prinde, fiind urmat de un infinitiv şi mai rar de un 

conjunctiv poate exprima sens incoativ în rezultatul modificării 

sensului primar de a lua, a apuca ceva cu mâna  : 

 Unul dintr-înşii a prins a fluiera. (M. Eminescu)  

  Petre prinse a se nelinişti, a se roşi şi a mormăi(L. Rebreanu)          

Pe urmă au prins a cădea şi dintre noi. (M. Sadoveanu)   

   S-a răsucit văntul şi a prins a bate de către miezul nopţii.                   

(M. Sadoveanu)   

    Un vânt uşor şi somnoros adie 

    Şi-n codru prinde frunza să se mişte. ( Şt. O. Iosif) 

Această construcţie, frecventă în limba populară, se întâlneşte 

mult mai rar în limba literară. Foarte des e întrebuinţată de M. 

Sadoveanu [5, p. 6]. 

     A (se) porni, în distribuţie cu un alt verb, capătă sens 

incoativ, actualizându-se în următoarele structuri: 

 a) a (se) porni +infinitiv: 

 Spre Bucureşti a merge s-au pornit. 

  Dinspre han porniră a-mi răspunde chiuituri prelungi.        

(M. Sadoveanu) 

  Tremurul frunzei stătu, un glas, hăulind, începu a suna, pe 

urmă iar porni a cânta frunza. ( M. Sadoveanu) 

 b)  a (se) porni +conjunctiv: 

Când a pornit să umble, atunci a băgat de seamă că şchioapătă. 

(J. Bart) 

Ţăranii... porniră din nou să ţipe" (L. Rebreanu) 

c) a (se) porni +supin: 

Ei s-au pornit pe blestemat. [2, p. 457]. 

 

Conform opiniei Valeriei Guţu, structurile a porni 

+infinitiva/conjunctiv au o folosire oarecum diferită în timp şi pe 

regiuni: în textele vechi predomină construcţia cu infinitivul, în cele 

moderne, la scriitorii munteni, se constată preferinţa pentru 

construcţia cu conjunctivul, pe când cei moldoveni folosesc de 

predilecţie infinitivul [5, p. 6].  
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În limba modernă a porni apare mai des în asemenea 

construcţii la diateza activă, pe când în textele vechi se întâlneşte mai 

des reflexivul. 

Este oportun să amintim aici remarca, atestată la  A Ciobanu: 

dacă în cadrul structurii a porni+infinitiv/conjunctiv sunt intercalate 

alte elemente, a porni îşi recapătă sensul lui primar de a se mişca, 

prin urmare, şi valoarea predicativă: Văzând Ivan că porţile iadului 

sunt ferecate şi că dracii n-au de gând să-i deschidă, porneşte iar la 

rai să slujească pe Dumnezeu. [6, p. 70]. 

A se apuca  îşi modifică sensul primar a lua, a prinde cu 

mâna sau cu un instrument  când  se construieşte cu o altă formă 

verbală şi e capabil  să actualizeze un sens incoativ. Distribuţia lui 

poate fi următoarea: 

a)  a se apuca+ infinitiv: 

Apucase a cânta gâina la casa lui, şi cocoşul nu mai avea nici  

o trecere.(I. Creangă) 

Am o domnişoară cu rochiţă roşioară, 

Când începe-a dezbrăca toţi apucă a lăcrima. 

b) a se apuca+conjunctiv: 

Se apucă însuşi cu mâna lui să le cureţe (armele) de rugină. 

(P. Ispirescu)   Ne-apucam să studiem. (M. Preda) 

      c)  Destul de frecventă e construcţia cu supinul:  

S-apucă de făcut bucate. (I. Creangă) 

Ne apucăm de făcut poşte. . (I. Creangă) 

Dacă semiauxiliarul e la forma negativă, structura capătă o 

pronunţată nuanţă incoativ-momentană: N-apucă să sfârşească, căci 

buzduganul armaşului…îl doborî la pământ. (C. Negruzzi), 

menţionează prof. A. Ciobanu [6, p. 72]. 

Dacă verbul a se apuca se află în relaţie de coordonare cu un 

alt verb, construcţia dată nu poate fi analizată ca predicat verbal 

compus: Apucă-te, Crâncule, iar şi-ţi caută nevasta. (I. Reteganul) 

Din cele expuse ma sus, considerăm că nu există nici o 

deosebire între semiauxiliarele de mod şi cele de aspect, întrucât un 

complex cu sens unitar se poate realiza nu numai dintr-un 

semiauxiliar de mod şi un alt verb la supin, infinitiv sau conjunctiv, 

ci şi dintr-un semiauxiliar de aspect şi un alt verb la aceleaşi forme. 

De asemenea, în cadrul acestui complex cu sens unitar, indiferent de 

faptul că primul element este semiauxiliarul de mod sau 

semiauxiliarul de aspect, rolul semantic prim revine verbului la 
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supin, infinitiv sau conjunctiv, iar rolul gramatical prim (de indicare 

a modului, timpului, persoanei şi numărului) revine semiauxiliarului 

de mod sau de aspect. Deosebirea dintre semiauxiliarul de mod şi cel 

de aspect, din acest punct de vedere, este doar de natură lexicală, în 

sensul că semiauxiliarul de mod indică, prin înţelesul său, 

posibilitatea sau necesitatea, faţă de semiauxiliarul de aspect care, de 

asemenea prin înţelesul său, indică începutul, durata sau sfîrşitul 

acţiunii. Astfel, prezenţa caracteristicilor lexicale şi gramaticale 

confirmă existenţa semiauxiliarelor de mod şi de aspect şi, implicit, 

existenţa predicatului verbal compus           [7. p.303]. 

 În interacţiunea dintre semantica şi pragmatica discursului au 

loc modificări de sens ce vin să exprime cât mai precis intenţiile de 

comunicare ale vorbitorilor. Predicatul fiind considerat  sufletul unei 

propoziţii, se prezintă ca principalul factor în perspectiva actualizării 

unui comportament verbal adecvat. Din cele expuse mai sus cu 

referire la predicatul verbal compus, format dintr-un semiauxiliar de 

aspect şi un verb semantic plin, putem menţiona diferitele nuanţe 

aspectuale pe care le pot reda verbele semiauxiliare. În limba română 

sunt o serie de verbe care, modificându-şi semantica, vin să exprime 

diferite faze ale desfăşurării acţiunii verbului plin, prezentând o 

distribuţie restrictivă referitoare la formele verbale selectate care se  

limitează la infinitiv, conjunctiv şi supin. Astfel, verbele incoative au 

proprietăţi combinatorii specifice: admit verbe ce exprimă procese în 

derulare (Ana lucrează -  Ana începe să lucreze), verbe determinative 

(Eu cred – Eu încep să cred). Nu admit verbele momentane(Fulgeră - 

*Începe să fulgere). 

 Compatibilitatea operatorilor aspectuali incoativi cu anumite 

verbe conduce la recategorizarea procesului exprimat de verbul plin, 

dar şi  la modificarea  sensului verbului aspectual. De exemplu: Am 

pus cartea pe masă. M-am pus pe citit. Aceste modificări sunt proprii 

anumitor verbe care pot funcţiona ca semiauxiliare, pe când cele care 

au sens intrinsec incoativ       (A porni, a începe, etc.) îşi atenuează 

sensul în dpendenţă de semantica verbului succedent.  
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SYNCHRONIE DU DISCOURS 

 

                                                                   Ecaterina ZLATIN,  

                                                Catedra de  Filologie Franceză 

 
 Problema limbii a fost , este şi va rămîne pentru lingvişti o 

lucrare”pe teren”atît cît va exista societatea omenească. Ideea poziţionării 

topografice a discursului este de nedespărţit de analiza confruntărilor 

polemice avînd ca bază „dialogul celor surzi” în studiul „sistemelor 

reciproce”. Este vorba de apariţia unor repetări, restricţii, împărţiri, 

repertorii, „coduri”care apar într –un fel la ceea ce se spune, se scrie, aici 

şi acolo, un sistem întreg care nu a fost impus observării, ori poate mai 

mult, mai bun , mai modest sunt nişte dispozitive de conflict, de activităţi 

care în momentul în care au fost observate păreau a fi verificate şi reglate. 

În acestă ideologie împărţită de tot felul de « intervenţii » ideea că 

discursul nu este decît o galaxie de opinii personale şi că tot ce este pentru 

interesul societăţii primeşte doar un tratament, adică se vorbeşte liber 

despre tot şi în toate felurile posibile. Discursul are un monopol ce 

reprezintă realitatea, această prezentare a realităţii contribuie larg la 

construirea realităţii…. a istoriei.                      

 

 Le problème du discours a été et reste pour tous les 

chercheurs scientifiques un « travail sur terrain ».   Élaborer  cette 

théorie a été une analyse assidue: la chose imprimée élaborée en 

langue française au cours d’une année qu’on avait choisie avec 

quelques bonnes raisons produites. Portant on attire l’attention plus 

précisément sur la division du travail, les contraintes scientifiques et 

la séparation thématique dans le mouvement ouvrier/socialiste de 

cette époque. L’idée de positionnement topographique des discours, 

est inséparable de l’analyse de confrontations polémiques entre eux 

et du repérage de « dialogues de sourds », de l’étude des « systèmes 

réciproques ».    On conteste  sur la théorie d’ensemble et sur un des 

angles d’approche du discours social comme division des tâches, 

c’est-à-dire comme un ensemble de discours et d’« idéologies », qui 

se définissent et se donnent une identité et une légitimité persuasive 

en s’opposant aux dispositifs voisins. La critique du discours social 

se fabrique donc des outils conceptuels pour appréhender et analyser 

en totalité la représentation discursive du monde telle qu’elle 

s’inscrit dans un état de société. L’objet n’était pas tout observé, peut 

harmonieux à la fois est inutile mais les règles de production et 
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d’organisation des énoncés, les typologies, les répertoires topiques et 

les présupposés instructifs, la logique de division du travail discursif 

qui, pour une société donnée, semblent organiser et délimiter le 

dicible– le narrable et l’argumentable si on pose que narrer et 

argumenter sont les deux modes prédominants du discours. 

Concrètement dit, premièrement à rechercher des invariants, des 

« lieux communs », des dominances et des répétitions, de la 

transformation et du régulé dans la diversité et cacophonie 

apparentes, des principes de cohésion, des contraintes et des 

coalescences qui font que le discours social n’est pas une 

juxtaposition de formations discursives autonomes, refermées sur 

leurs traditions propres, mais un espace d’interactions où des 

impositions de thèmes interdiscursifs. [Si toute recherche part de 

l’apparence phénoménale pour chercher à connaître des principes 

provocaters, des règles sous-jacentes, partiellement dissimulées (pas 

nécessairement en profondeur, mais peut-être en cette surface où 

« les arbres cachent la forêt »), le travail a consisté à repérer des 

« répertoires » thématiques où vont puiser tous les écrivains et à faire 

ressortir les tendances générales, les transformations locales de 

formes et de thèmes fondamentaux, la nouvelle d’une « basse 

continue » derrière les variations d’une série de « motifs », le service 

de la doxa dans la surprise des paradoxes, l’éternel retour de certain 

ensemble des unités présupposés et constantes dans les désaccords 

apparents et les individuations, les productions qu’une époque 

accueille comme « originales » ; en d’autres termes la présence de 

« lois » tacites et de tendances collectives dans les idiosyncrasies des 

« opinions individuelles » et des innovations esthétiques qui 

encombrent banalement les marchés de production symbolique.](1) 

 Il s’agissait donc de faire apparaître des répétitions, des 

contraintes, des répartitions, des répertoires et des « codes » qui 

apparaissent en quelque sorte sous-jacents à ce qui parvient à se dire 

et s’écrire ici et là, un système régulateur qui n’est pas donné aussitôt 

à l’observation (un système – ou peut-être beaucoup mieux et plus 

modestement, des dispositifs en conflit et des travaux qui dans un 

moment de l’observation semblent arbitrés et régulés). L’approche 

socio-discursive de ne pas dissocier le « contenu » de la « forme », 

ce qui se dit et la manière de le dire. Le discours social en tout temps 

unit des « idées » et des « façons de parler », de sorte qu’il suffit 

souvent de s’abandonner à une phraséologie pour se laisser absorber 
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par l’idéologie. De sorte aussi qu’avec le mouvement en arrière du 

temps, le sentiment de perte d’efficace et de rendre démodé face aux 

discours de jadis englobe tout d’un tenant les idées et les manières 

autrefois adéquates de dire, les arguments persuasifs de jadis et leurs 

jargons. 

 La notion de synchronie du discours social est évidemment 

opposée à celle de la linguistique structurale. La synchronie 

« saussurienne » est une construction idéale typique formant un 

système qui réalise  d’unités fonctionnelles. La synchronie forme une 

contemporanéité en temps réel. S’il existe en tout temps, une certaine 

régulation « systémique » du discours social, notamment une 

division réglée des champs et des genres et de leurs dicibles propres, 

cette étude synchronique-ci va faire aussi apparaître des points 

d’accrochage, des discordances et des conflits, des formations 

idéologiques émergentes et d’autres récessives, de l’archaïque et du 

novateur, de l’hyper-doxique et du paradoxe, du novateur superficiel 

et des antinomies profondes.... [Renonçant, pour un temps en tout 

cas, à l’analyse sectorielle de champs et de genres discursifs 

déterminés – littéraire, philosophique, scientifique, politique, 

publicistique – et à la description de complexes discursifs qui se 

trouvent isolés d’emblée et analysés ainsi comme s’ils étaient 

réellement autonomes, cette analyse du discours social global 

prétendait décloisonner la recherche, réintégrer les « secteurs » 

discursifs particuliers dans une topographie ou un réseau 

interdiscursif global, prendre « à bras le corps », si je puis dire, 

l’énorme masse discordante des langages qui viennent à l’oreille de 

l’homme-en-société, voir si une figure quelconque se dégage de leur 

amoncellement et reconquérir ainsi une perspective totalisatrice.](2)  

 L’analyse socio-discursive parcourt et marque tout le terrain 

du vaste réseau des dicibles, partant de l’hypothèse première qu’il ne 

s’agira pas de décrire une juxtaposition de formations résponsables 

chacune d’une tradition, d’un matériau et d’un devenir propres, qui 

coexisteraient en remplissant des fonctions particulières, elles-

mêmes, mais que le discours social forme sinon un Système, un 

marché soumis à des offres et demandes, des tendances et des lois 

générales en dépit d’antinomies agissantes et de points 

d’hétéronomie, un marché ou un espace interactif dont les secteurs 

sont perméables les uns aux autres et dont les régimes locaux et les 

particularités s’expliquent en grande partie par cette interaction 
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même. Dans ce marché discursif il y a sans doute des objets 

infiniment divers par leur statut social, leur régime cognitif et leurs 

thèmes. Il y a les lieux communs de la conversation, les blagues du 

Café du Commerce, les chansons du café-concert, les espaces 

exotériques du journalisme et des doxographes de « l’opinion 

publique », aussi bien que les formes éthérées et prestigieuses, ou 

même tout à fait ésotériques et inaccessibles au commun, de la 

recherche esthétique, de la spéculation philosophique, de la 

formalisation scientifique. Il y a aussi bien les slogans et les 

doctrines politiques qui s’affrontent en tonitruant que les murmures 

périphériques de groupuscules et d’esprits dissidents. Tous ces lieux 

de discours sont pourvus en un moment donné d’acceptabilités et de 

« charmes » : ils ont une efficace sociale et des publics captifs, dont 

l’habitus acquis comporte une sensibilité particulière à leurs 

influences, une capacité de les goûter et d’en renouveler le besoin, 

que ce goût soit celui des romans-savons ou de la fiction post-

moderne. À première vue, la vaste rumeur des discours sociaux 

donne l’impression du tohu-bohu, d’une extrême diversité de thèmes, 

d’opinions, de langages, de jargons et de styles. [C’est bien à cette 

multiplicité, cette « hétéroglossie » ou « hétérologie » que la pensée 

de Mikhaïl M. Bakhtine s’est surtout arrêtée. Bakhtine accentue la 

fluidité des langages, la dérive créatrice en une représentation du 

social comme un lieu où des consciences « responsoriales » et 

dialogisées sont en interaction, un lieu où les légitimités, les 

hiérarchies, les contraintes et les dominantes ne sont prises en 

considération que dans la mesure où elles fournissent matière à 

l’hétéroglossie et, dans l’ordre esthétique, au texte polyphonique. Je 

ne suivrai pas Bakhtine dans ce « mythe démocratique » (expression 

de Jean Bessière) : j’ai cherché à faire voir les contraintes et les 

entropies, non pour décrire un système statique, mais une hégémonie, 

ensemble complexe de règles prescriptives de diversification des 

dicibles et de cohésion, de coalescence, d’intégration. Je retiens 

toutefois de Bakhtine l’idée d’une interaction généralisée, d’une 

interdiscursivité globale].(3) Les groupes individués, les genres et les 

discours ne forment pas des complexes imperméables les uns aux 

autres. Les énoncés ne sont pas à traiter comme des substances 

actives indivisibles, mais comme des chaînes dialogiques ; ils ne se 

suffisent pas à eux-mêmes, ils sont les reflets les uns des autres, ils 
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sont pleins d’échos et de rappels, pénétrés des visions du monde, 

tendances et théories de l’époque.  

 De petites unités signifiantes dotées d’acceptabilité diffuse 

dans une doxa donnée. Ces notions appellent la recherche de règles 

ou de tendances, elles-mêmes aucunement universelles, mais 

susceptibles d’identifier un état donné du discours social. Elles 

invitent à voir comment certains idéologèmes prédominants en un 

moment donné reçoivent leur acceptabilité d’une grande capacité du 

changement et de nouvel essor passant de la presse d’actualité au 

roman, au discours médical ou scientifique, à l’essai de « philosophie 

sociale ».  Dans cette conception de l’interaction synchronique 

généralisée, tout texte, toute œuvre apparaît comme portant la 

couture et les reprises d’ «additions » de fragments inconstants du 

discours social, intégrés à un telos particulier. Le discours social est 

ainsi à voir comme une juxtaposition de champs discursifs aux 

langages marqués et aux finalités établies et reconnues, où un trafic 

plus ou moins mystérieux circuler les ensembles des unités majeures 

d’une hégémonie donnée. 

On s’est propos é à chercher  et à faire apparaître pour la fin 

du siècle passé cette interdiscursivité généralisée, à mettre 

notamment en communication thématique les espaces sublimes de la 

réflexion philosophique, de la littérature hardiesse et novatrice et les 

domaines vulgaires du slogan politique, de la chanson de café-

concert, du comique des revues satiriques et des facéties militaires, 

des « nouvelles à la main » de la presse populaire. L’effet de « masse 

synchronique » du discours social surdétermine la lisibilité des textes 

particuliers qui forment cette masse. À la lecture d’un texte donné, se 

surimposent vaguement d’autres textes occupant le même espace, par 

un phénomène analogue à celui de la rémanence rétinienne. Cette 

surimposition s’appelle dans les discours sociaux antiques et 

classiques allégorèse concentré vers le  centre des textes du réseau 

sur un texte-tuteur. Des phénomènes analogues se produisent dans 

les discours modernes par une nécessité structurelle résultant de 

l’organisation topologique des champs discursifs. L’interlisibilité 

assure une théorie herméneutique qui fait lire les textes d’un temps 

avec une certaine étroitesse monosémique ; celle-ci met à l’ecart la 

nature de certains écrits, elle aveugle d’ordinaire à l’inattendu et 

réduit le nouveau au prévisible. C’est en quoi les « idées nouvelles » 

risquent de passer inaperçues parce qu’elles sont abordées dans un 
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cadre préconstruit qui choque en partie ce qui se prête à une lecture 

différente.  

  La synchronie du discours pose que toute analyse discursive 

de différentes parties, par le seul fait d’être sectorielle – que ce soit 

celle des belles lettres ou celle d’un genre littéraire isolé, d’une 

« école » (politique, philosophique, esthétique), ou celle des sciences 

et d’une discipline savante par exemples – s’interdit d’apercevoir un 

potentiel herméneutique global et prête souvent indûment à l’objet 

isolé, des fonctions et des « mérites » immanents qu’ils ne doit qu’à 

son rôle de relais et de dispositif intertextuel.Un état du discours 

s’appréhende cependant simultanément comme une division des 

tâches discursives, c’est-à-dire un ensemble coexistant, balisé et 

arbitré de discours spécifiques, de « genres », sous-genres, doctrines 

et idéologies (orthodoxies et hétérodoxies), regroupés en « régions » 

ou en champs, entre lesquels les dispositifs interdiscursifs que j’ai 

évoqués assurent la migration d’idéologèmes et les adaptations « ad 

hoc » des formes langagières et schèmes topiques communs. Forme 

d’harmonie sociale (relative) qu’on peut comparer dans sa logique à 

la division économique du travail. C’est sur cette division et 

répartition, sur ce « bornage » de frontières discursives que l’on 

avance. 

Le fait de parler du discours au singulier (de ne pas évoquer 

simplement l’ensemble contingent des discours sociaux) implique 

qu’au-delà de la division du travail, de la diversité des langages, de la 

variété des pratiques signifiantes, des styles et des opinions, le 

chercheur croit pouvoir identifier des récurrences, des manières de 

connaître et de signifier le connu qui sont le propre de cet état de 

société et qui transcendent la division des discours. Ces facteurs de 

régulation et de prédominance ont été un objet principal. On a dans 

la perspective d’une analyse globale, le concept d’hégémonie, 

compris comme la résultante synergique d’un ensemble de 

mécanismes unificateurs et régulateurs qui assurent à la fois la 

division du travail discursif et l’homogénéisation des rhétoriques, des 

topiques et des doxaï. Ces mécanismes procurent à ce qui se dit et 

s’écrit des quanta d’acceptabilité, ils stratifient des degrés de 

légitimité. [L’hégémonie se compose des règles canoniques des 

genres et des discours (y compris la marge des variances et déviances 

tolérables), des préséances et des statuts des différents discours, des 

normes du bon langage (y compris encore les degrés de distinction 
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langagière, du haut style littéraire au tout-venant de l’écriture 

journalistique « populaire », jadis nommée « style concierge »), des 

formes acceptables de la narration, de l’argumentation et plus 

généralement de la cognition discursive ; d’un répertoire de thèmes 

qui « s’imposent » à tous les esprits (et apparaissent quelques années 

plus tard comme d’abolis bibelots d’inanités sonores ainsi que dit le 

poète), de telle sorte que leur traitement ouvre le champ de débats et 

de dissensions eux-mêmes réglés par des contraintes de forme et de 

contenu.](4) 

Les pratiques signifiantes qui coéxistent dans une société ne 

sont pas juxtaposées ; sans former un tout « organique », elles sont 

coïntelligibles et interactives, non seulement parce que s’y 

produisent et s’y imposent des thèmes récurrents, des idées à la 

mode, des lieux communs, des effets d’évidence et de « cela va de 

soi », mais encore parce que, de façon plus dissimulée, au-delà des 

thématiques apparentes et en les intégrant, le chercheur pourra 

reconstituer des règles et des limites générales du dicible et du 

scriptible, une dialectique et une topique au sens aristotélicien, une 

gnoséologie déterminant avec ensemble l’acceptable discursif d’une 

époque.  

Dans chaque société, avec le poids de sa « mémoire » 

discursive, avec la cumulation et la rémanence des modèles produits 

dans le passé, pour des états antérieurs de l’ordre social, l’interaction 

des discours, les intérêts qui les soutiennent, la nécessité de penser 

collectivement la nouveauté historique produisent la dominance de 

certains faits sémiotiques – de « forme » et de « contenu » –

 surdéterminant globalement l’énonçable et privant de moyens 

d’énonciation l’impensable le « pas-encore-dit » qui ne correspond 

évidemment aucunement avec l’inexistant ou le chimérique. 

« Représenter » le monde, cela veut dire aussi scotomiser, ignorer, 

laisser dans l’ombre. Vécu des classes inférieures, misères sexuelles, 

vie onirique des humains ou mutation et remous politiques: le 

discours à force de parler « de tout », détourne excellemment le 

regard de ce qui n’est pas « intéressant ». La fonction première des 

discours sous l’hégémonie, fonction concomitante à leur monopole 

de représentation, est de produire et de fixer des légitimités, des 

validités, des publicités (de rendre publics des goûts, des opinions, 

des informations). Complémentairement, elle est d’exclure et de 

censurer l’impensable. Tout discours légitime contribue à légitimer 
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aussi des pratiques, des statuts, à assurer des profits symboliques (et 

il n’est pas de profits matériels ni de pouvoirs sociaux qui ne soient 

accompagnés de symbolique). La chose imprimée même est un 

instrument de légitimation en un temps où les simples croient sans 

réserve à ce qui est « écrit sur le journal ». Le pouvoir légitimant du 

discours est lui aussi la résultante d’une infinité de micro-pouvoirs, 

d’arbitraires formels et thématiques. 

À la fonction « monopoliste » du discours se subordonnent des 

fonctions accessoires et dérivées de routinisation de la nouveauté, de 

convivialité nationale, d’identification distinctive des groupes, de 

leurs goûts et de leurs intérêts. Le discours, dans sa diversité 

apparente, occupe et balise l’espace du dicible/pensable. Nous 

pouvons lui appliquer « la formule de Saint-Paul : In eo movemur et 

sumus, en lui nous évoluons et nous sommes »; il est le médium 

obligé de toute pensée « publique », de toute expression. Le discours, 

dans l’unité relative de son hégémonie, renferme un principe de 

communion, de convivialité. Il représente la société comme unité, 

comme ensemble intelligible et comme convivium doxique, et même 

les affrontements, les dissensions y contribuent. La logique de 

l’hégémonie dans l’ordre doxique c’est le consensus, le sens 

commun, l’opinion publique, l’esprit civique, les valeurs nationales. 

Le discours social produit une certaine interprétation commune de la 

conjoncture, il lui confère un sens dont débattent les doxographes. 

Cette production de la société comme un tout intelligible est 

dialectiquement compatible avec les distinctions, les hiérarchies, les 

prestiges que les différents discours légitiment.  

 Le discours est toujours là, comme médiation, interposition du 

collectif inerte dans les rapports entre les humains. [C’est ce que 

Flaubert a voulu faire sentir en narrant la première rencontre 

d’Emma Bovary et de Léon à l’Auberge d’Yonville : l’immersion 

totale des sentiments, des sensations et des désirs dans l’aliénation de 

la doxa, du cliché romantique et des idées à la mode. Émile 

Durkheim ne suggère pas autre chose en écrivant : « Dites si ce n’est 

pas Edouard Drumont ou Paul de Cassagnac [deux fameux 

éditorialistes ultra-réactionnaires de la fin du siècle, l’un antisémite, 

l’autre bonapartiste-plébiscitaire] qui parlent par la bouche de tel bon 

bourgeois ou de tel excellent prêtre... »](5) 

Les sociologues de la fin du siècle passé percevaient bien, 

mais exprimaient dans leur langage d’époque, quelque chose de 
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nouveau pour eux : comment la grande presse, la publicité, les 

doctrines politiques et sociales produisent non seulement de la 

croyance, mais aussi de la « suggestion », de l’« hypnotisme » social: 

[N’est-ce pas encore par suggestion que procède le journaliste qui 

dirige, comme il s’en vante, l’esprit public ? – Son rôle ne consiste-t-

il pas à servir tous les matins en pâture à ses abonnés une série 

d’idées à lui, toutes faites, toutes préparées, des clichés à effet, qui 

deviennent ainsi l’aliment nécessaire à tous ceux qui se nourrissent 

de sa prose, qui suivent ses idées et qui au moment du vote sont 

orientés dans un sens voulu par lui ? – Ces affiches multicolores qui 

s’étalent sur les murs, ces prospectus de toutes espèces qui nous 

annoncent sous les formes les plus cauteleuses les produits 

merveilleux de telle ou telle industrie, les panacées qui guérissent 

tous les maux, ces programmes mirifiques de candidats adressés à 

leurs électeurs, ne sont-ce pas autant de suggestions répétées qui 

s’adressent d’abord à la vue et finissent fatalement par pénétrer 

jusqu’à l’esprit ? (G. de Tarde)](6) Les discours par delà la 

multiplicité de leurs fonctions, représentent donc le monde social, ils 

l’objectivent et, en permettant de communiquer ces représentations, 

déterminent cette convivialité langagière qui est un facteur essentiel 

de la cohésion sociale. Ce faisant, ils routinisent et naturalisent les 

processus sociaux. Ainsi, la doxa publique sert-elle à routiniser la 

nouveauté : grèves ouvrières, femmes à bicyclette ou suicide-à-

deux... Il y a dans le discours moderne un axiome virtuel qui est que 

tout peut se dire et finit par se dire et que, dans leur variété, les 

discours qui s’échangent couvrent la totalité de la vie humaine dans 

toute sa complexité. Il y a dans cette sorte d’idéologie partagée par 

tous les intervenants (sauf quelques mauvais esprits) l’idée que le 

discours social n’est qu’une galaxie d’opinions personnelles et, 

cependant, que tout ce qui a de l’intérêt pour la Société finit par y 

recevoir un traitement conforme, c’est-à-dire qu’on y parle de tout en 

toute liberté et de toutes les façons possibles. Le discours social a le 

monopole de la représentation de la réalité, cette représentation de la 

réalité qui contribue largement à faire la réalité... et l’histoire. C’est 

justement parce que c’est affaire de monopole que le discours social 

semble adéquat comme reflet du réel puisque « tout le monde » voit 

le réel et le moment historique à travers lui plus ou moins de la 

même façon. À celui qui reste immergé dans les discours de son 

époque, les arbres cachent la forêt. À assister aux débats acharnés en 
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politique, aux confrontations d’esthétiques antipathiques l’une à 

l’autre, à percevoir les individualités, les spécialisations et les 

spécificités, les diversités de talents et les divergences d’opinions, la 

pression de l’hégémonie reste cachée. Ce qui est caché est le système 

sous-jacent et il faut que ce système soit tu pour que les discours et 

leurs intervenants aient chacun leurs charmes et leurs crédibilités. 

L’hégémonie, c’est comme en magie noire : les sortilèges « publiés » 

n’opèrent plus. La critique vraie, l’art authentique ne peuvent se 

conquérir que contre l’esprit du temps et bien rares sont à cet égard 

les ruptures radicales où la logique hégémonique se trouve alors 

objectivée et déconstruite.  

La synchronie et l’hégémonie ce ne sont pas ce qui, dans la 

vaste rumeur des discours s’expriment le plus haut, le plus fort, ou 

s’entendent en plus d’endroits. Ce n’est pas du tout cette simple 

dominance quantitative, laquelle rendrait plus « audibles » les 

poncifs du café-concert ou la grosse blague des revues populaires 

que les subtils débats de la Revue des Deux Mondes. La synchronie et 

l’hégémonie sont fondamentalement un ensemble de mécanismes 

unificateurs et régulateurs qui assurent à la fois la division du 

travail discursif et un degré d’homogénéisation des rhétoriques, des 

topiques et de la doxa transdiscursives. Ces mécanismes, cependant, 

imposent sur ce qui se dit et s’écrit de l’acceptabilité et stratifient 

des degrés et des formes de légitimité. La synchronie et l’hégémonie 

se composent donc des règles canoniques des genres et des discours 

(y compris la marge des variances et déviances acceptables), des 

préséances et des statuts des différents discours eux-mêmes, des 

normes du bon langage (y compris, encore, le contrôle des degrés de 

distribution langagière, du haut style littéraire au tout-venant de 

l’écriture journalistique « concierge » comme disaient les lettrés), 

formes acceptables de la narration, de l’argumentation et plus 

généralement de la cognition discursive et répertoire de thèmes qui 

s’« imposent » à tous les esprits, mais de telle sorte que leur 

traitement ouvre le champ de débats et de dissensions eux-mêmes 

régulés par des conventions de forme et de contenu, des 

acceptabilités. 

( Il n’est pas vrai ou il n’y a guère de sens de dire que des 

slogans comme « la France aux Français ! » ou « Place au prolétariat 

conscient et organisé ! » seraient plus idéologiques que « la Marquise 

sortit à cinq heures... » ou « Le vent tourbillonnant qui rabat les 
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volets / Là-bas tord la forêt comme une chevelure... » (C’est un 

groupe de vers d’Albert Samain).  
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LES OBJECTIFS DU CADRE EUROPEEN COMMUN 

DE REFERENCE POUR LES LANGUES : APPRENDRE, 

ENSEIGNER, EVALUER 

 

 Lilia ANTOHI, 

Catedra de Filologie Franceză 
 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbile moderne 

reprezintă o reflecţie didactică şi contribuie la difuzarea conceptelor cum a 

fi: domenii, public, obiective, funcţii, etc. CECRL are ca obiectiv să 

furnizeze mijloace pentru pentru o mai mare transparenţă în învăţarea 

limbilor la nivel european, oferă o bază comună pentru elaborarea 

programelor, manualelor,etc. El descrie de asemenea la ce trebuie să 

atragă atenţia cei care învaţă o limbă străină cu scopul de a o utiliza în 

comunicare, evidenţiază nivelul  cunoştinţelor şi abilităţile pe care trebuie 

sa le acumuleze pentru a poseda o eficacitate a limbajului. La fel CECRL 

defineşte nivelurile de competenţă care permit măsurarea progresului 

elevului la fiecare etapă de învăţare. CECRL este un mijloc deschis care 

permite dialogul, i se poate atribui meritul ca determinat un limbaj comun 

ţinînd cont de concepţiile celor care studiază o limbă străină. Un vast merit 

al CECRL este faptul că atrage o mare atenţie plurilingvismului. CECRL 

este un bun suport pentru cei care şi-au propus să studieze o limbă străină 

dar şi pentru cei care o predau. 

 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL), publié en 2000, s’inscrit dans la continuité logique des 

travaux entrepris par le Conseil de l’Europe depuis les années 1970. 

Cet ensemble de travaux a alimenté la réflexion en didactique des 

langues étrangères et a contribué à diffuser des concepts tels que : 

publics, domaines, besoins, objectifs, fonctions et notions. Le 

CECRL a pour objectif de fournir des outils pour une plus grande 

transparence de l’enseignement des langues au niveau 

européen : « Le CECRL offre une base commune pour l’élaboration 

des programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de 

manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi complètement que possible ce 

que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin d’utiliser 

dans le but de communiquer ; il énumère également les 

connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un 

comportement langagier efficace. La description englobe aussi le 

contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de référence 

définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le 
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progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et à tout 

moment de la vie. » [1] Le CECRL est un outil ouvert, qui permet 

dans ses utilisations, le dialogue, il a le mérite d’établir un langage 

commun tout en suscitant la réflexion des enseignants et des 

apprenants. Le CECRL établit en effet un langage commun dans la 

mesure où il met en avant certains concepts déterminants pour 

l’apprentissage et l’enseignement des langues et où il trace des pistes 

méthodologiques, sans imposer une méthodologie spécifique. Le 

CECRL, ainsi que ses compléments, propose une réflexion ouverte 

qui s’dresse à tous les acteurs concernés par l’apprentissage et 

l’enseignement des langues étrangères : le Portfolio européen des 

langues est plus particulièrement destiné aux apprenants, le Guide 

pour les utilisateurs s’adresse aux enseignants, aux apprenants, aux 

formateurs d’enseignants, aux concepteurs de programmes et de 

matériel didactique. 

Quelques orientations du CECRL  
Parmi les idées directrices du CECRL, le plurilinguisme 

constitue une prise de position de politique linguistique défendues 

par le Conseil de l’Europe mais cette option a des conséquences sur 

la façon d’envisager l’enseignement et l’apprentissage. En effet 

l’approche plurilingue permet de concevoir la compétence langagière 

d’une façon globale, elle forme un tout et de cette façon on ne peut 

considérer la compétence d’un individu dans une langue étrangère 

d’une manière isolée, elle se relie d’une manière forte à la langue 

maternelle et aux autres langues pratiquées par cet individu. Ceci a 

des conséquences sur l’organisation de l’enseignement des langues 

dans un système éducatif et sur l’apprentissage lui-même : ainsi le 

Portfolio européen des langues induit dans sa conception une 

comparaison des compétences développées par un apprenant dans les 

différentes langues. Au niveau des stratégies d’apprentissage, une 

vision plurilingue permet à l’apprenant d’établir des passages, de 

tirer parti de l’apprentissage d’une langue pour en aborder une autre, 

de s’appuyer sur sa langue maternelle et sur les compétences 

langagières acquises.  

Une deuxième idée force développée dans le CECRL est la 

perspective actionnelle : cette perspective s’applique à la fois à 

l’utilisation et à l’apprentissage d’une langue. [2] Cette perspective 

n’est pas sans rappeler la vision du langage proposée dans la 

pragmatique, mais elle propose un ensemble plus opératoire dans 
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lequel l’idée tâche est centrale, en fait communiquer dans une langue 

étrangère ou apprendre une langue étrangère consiste à réaliser une 

succession de tâches en utilisant différentes compétences, des 

compétences générales et également une compétence à communiquer 

langagièrement dans des domaines et des contextes variés, en 

utilisant dans des séquences discursives, des stratégies. Cette 

perspective dépasse une vision communicative de l’apprentissage des 

langues dans la mesure où elle place au centre de l’apprentissage la 

réalisation de tâches qui vont permettre à l’apprenant de s’approprier 

une langue étrangère et dans la mesure où elle inscrit clairement 

l’apprentissage dans le discours. Ainsi les niveaux communs de 

référence sont établis de telle sorte qu’ils précisent ce que l’on est 

capable de faire dans une langue étrangère et les tâches que l’on peut 

accomplir, par exemple : A1 Ecrire – je peux écrire une courte carte 

postale simple ; C1 Ecouter – je peux comprendre les émissions de 

télévision et les films sans trop d’effort.  

Quelques principes méthodologiques 

Le CECRL ne privilégie aucune méthodologie, cependant il 

fournit quelques pistes sur des aspects qui préoccupent les 

enseignants de langue étrangère. Les niveaux de compétence tels 

qu’ils sont définis établissent une distinction claire entre 

compréhension et production et font également la différence entre 

production orale en interaction et en continu. Le Guide pour 

utilisateurs indique les éléments constitutifs de chaque processus. 

Pour la compréhension, il s’agit essentiellement de prendre des 

indices et de les confronter avec ce que l’on connaît, de les relier 

entre eux pour arriver à un sens. La démarche de compréhension 

repose donc essentiellement sur l’activation d’hypothèses qui vont 

être confirmées ou infirmées. Le processus de production consiste à 

mobiliser tous les moyens communicatifs dont on dispose ; la 

production orale en continu suppose une planification, ce qui n’est 

pas forcément le cas lorsqu’on interagit. Le CECRL, en plaçant 

l’apprentissage d’une langue dans une perspective actionnelle, 

apporte un éclairage sur la relation entre compétence pragmatique et 

compétence linguistique, en particulier grammaticale. En effet, ce 

qui prime, c’est le sens et les aspects linguistiques soutiennent la 

compétence à communiquer langagièrement. Pour la grammaire, le 

CECRL met l’accent sur trois points. Il donne une indication sur 

l’élaboration de la progression, en insistant sur la productivité 



 94 

communicative des formes grammaticales à mettre en œuvre 

prioritairement : on choisira donc d’enseigner en priorité les formes 

qui offrent les possibilités les plus larges de réalisations de fonctions 

de communication. De fait, ce qui est valorisé, ce sont les capacités 

d’exprimer des actes de parole plutôt que la connaissance 

grammaticale. Le deuxième point mis en avant par le CECRL, 

touche à l’apprentissage de la langue étrangère par rapport à la 

langue maternelle. Le CECRL recommande de prendre en compte les 

données contrastives : il ne s’agit pas de traduire ou de faire de la 

grammaire comparé mais plutôt de faire appel à ce que l’apprenant 

connaît, de l’encourager à comparer entre les différentes langues 

connues. C’est également une façon de prendre en compte le fait que 

la langue étrangère se construit sur le socle  de la langue maternelle 

et de favoriser le développement d’une compétence langagière 

globale. Enfin, il est conseillé dans le CECRL de travailler la 

compétence linguistique en l’intégrant dans le discours authentique 

oral, de telle sorte qu’elle ne se développe pas de façon parallèle à la 

compréhension et à la production réelle. On retrouve donc 

l’importance du sens et du discours dont la compétence linguistique 

ne peut être séparée.  

Le CECRL privilégie comme documents de travail pour 

l’apprentissage le texte, défini comme « toute séquence discursive 

orale ou écrite donnant lieu à une activité langagière ». [3] Il s’agit 

donc de s’appuyer pour l’enseignement des langues étrangères sur 

des documents plutôt authentique, proches de la réalité de la 

communication qui garantissent une exposition nécessaire à 

l’acquisition d’une langue et qui permettent de confronter les 

apprenants à des échantillons langagiers produits dans des contextes. 

A partir de ces textes, ils seront amenés à réaliser des tâches 

différenciées qui développeront leurs capacités de compréhension et 

de production. Les tâches d’apprentissage, comparables aux tâches 

que l’on réalise en communiquant sont la garantie d’une implication 

de l’apprenant dans le processus d’apprentissage ; elles portent sur 

les différents aspects de la compétence à communiquer 

langagièrement. L’apprenant va réaliser ces tâches en utilisant 

différentes stratégies ; l’ensemble de ces stratégies lui permettent 

d’acquérir son autonomie. En effet on ne peut être autonome que si 

l’on prend conscience de ses processus d’apprentissage. Ces 

stratégies peuvent être de différents ordres, elles peuvent  aider 
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l’apprenant à interroger et à traiter un texte, elles peuvent favoriser la 

mise en relation d’éléments (regrouper, associer, opposer, …). Elles 

servent aussi par exemple dans le domaine de la compréhension à 

développer différents types de compréhension : globale, sélective, 

analytique, … C’est dans ce triangle : texte, tâche, stratégie que se 

mettent en place les processus d’appropriation de la langue et de la 

culture étrangères. Les activités d’apprentissage à créer découlent de 

ces éléments.  

Le CECRL est sans aucun doute un outil de formation, à la 

fois parce qu’il fait le point sur les pratiques actuelles 

d’enseignement et d’apprentissage et parce qu’il propose une 

démarche de réflexion et de questionnement sur des points 

méthodologiques. Cette manière d’enclencher un processus réflexif 

des apprenants, des enseignants et des formateurs trace des lignes 

méthodologiques de par la nature même des questions posées. Mais 

elle permet aussi aux acteurs impliqués dans le processus 

d’apprentissage d’une langue étrangère de découvrir par eux-mêmes 

et donc de mieux s’approprier une réflexion sur l’apprentissage, sur 

les façons de procéder, sur les stratégies d’apprentissage. Ce 

questionnement est une façon d’ouvrir des horizons méthodologiques 

auxquels apprenant et enseignant n’auraient pas forcément pensé, 

cependant ce questionnement n’en reste pas moins guidé. Avant de 

commencer une activité de compréhension, l’utilisateur de Cadre de 

référence s’interrogera pour savoir s’il a besoin de préparer son 

écoute en apprenant ou révisant des points de lexique ou en 

rassemblant des informations sur le thème du document ; comment il 

procédera pendant son travail, combien de lectures ou d’écoutes il 

fera ce qu’il utilisera comme corrigé ; ce qu’il fera pour vérifier ses 

réponses ; ce qu’il fera après avoir fait l’exercice ; choisira-t-il 

d’apprendre certains éléments de vocabulaire ; refera-t-il l’exercice, 

dans combien de temps, de la même manière ? [4]  Ce 

questionnement est guidé dans la mesure de l’idée d’une préparation 

nécessaire à une activité de compréhension, reposant sur la 

connaissance du lexique et du thème. On pourrait citer d’autres 

moyens de préparer une activité de compréhension orale : utiliser des 

images (vidéo par exemple). Aussi ce questionnement mène vers 

l’importance de l’auto formation (organisation du travail) et surtout 

de l’auto évaluation (vérification des réponses) ; aussi la nécessité 

pour l’apprenant d’inscrire son apprentissage dans une continuité. 
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Ces questions font apparaître certains principes méthodologiques et 

attirent l’attention de l’apprenant sur des procédures qui faciliteront 

l’accès à un document.  

Un autre exemple permet de prendre conscience très 

pratiquement des notions de thème et de tâche langagière : 

Modification de la façon de vous exprimer selon le sujet sur lequel 

on communique (Thèmes) ou ce que l’on fait (Tâches). Il faut faire 

une liste d’au moins dix sujets dont vous avez parlé aujourd’hui (ou 

hier). Utilisez un code couleur pour chacun d’entre eux selon que 

vous avez utilisé une langue identique ou différente. Quelles 

différences dans la langue utilisée y a-t-il selon les différents sujets ? 

Aussi il faut faire une liste d’au moins dix tâches que vous avez 

exécutées (en parlant) aujourd’hui (ou hier). Utilisez un code couleur 

pour chacune d’entre elle selon que vous avez utilisé une langue 

identique ou différente. Quelles différences dans la langue utilisée y 

a-t-il selon les différentes tâches ? Cette activité permet évidemment 

de bien cerner les deux concepts qui sont développés, mais elle 

permet également de débattre de plusieurs points comme :  

la description d’un événement de communication 

le rapport à la norme 

langue parlée / langue familière / argot 

stratégies de communication. 

Les principes du CECRL affirme d’une part, la nécéssité de 

sauvegarder le patrimoine linguistique de l’Europe dans toute sa 

richesse et sa diversité. On peut lire en effet que le riche patrimoine 

que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe 

constitue une ressource commune précieuse qu’il convient de 

sauvegarder et de développer et que des efforts considérables 

s’imposent dans le domaine de l’éducation afin que cette diversité, 

au lieu d’être un obstacle à la communication, devienne une source 

d’enrichissement et de compréhension réciproque. Dans le même 

sens, le Préambule à la recommandation réaffirme, à propos des 

objectifs politiques de ses actions dans le domaine des langues 

vivantes, qu’il faut, entre autres choses entretenir et développer la 

richesse et la diversité de la vie culturelle en Europe par une 

connaissance mutuelle accrue des langues nationales et régionales, y 

compris les moins largement enseignées. On escompte ainsi 

promouvoir compréhension et tolérence mutuelle, respect des 

identités et de la diversité culturelle par une communication 
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internationale plus efficace car on pense que c’est seulement par une 

meilleure connaissance des langues vivantes européennes que l’on 

parviendra à faciliter la communication et les échanges entre 

Européens de langue maternelle différente et, partant, à favoriser la 

mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et 

à éliminer les préjugés et la discrimination.  

D’autre part, dans la ligne de ces objectifs culturels et 

humanistes de laintien et de respect de la diversité linguistique, le 

Cadre européen envisage l’enseignement des langues comme une 

moyen d’épanouissement des individus. Un objectif essentiel de 

l’enseignement des langues est de favoriser le développement 

harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en 

réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de 

langue et de culture. Il revient aux enseignants et aux apprenants 

eux-même de construire une personnalité saine et équilibrée à oartir 

des éléments variés qui la composeront. La Recomandation propose 

pour sa part de faire en sorte, autant que faire se peut, que toutes les 

catégories de la population disposent effectivement des moyens 

d’acquérir une connaissance des langues des autres Etats membres 

(ou d’autres communautés au sein de leur propre pays) et une 

aptitude à utiliser les dites langues telle qu’elle leur permettre de 

satisfaire leurs besoins de communication en fondant l’enseignement 

et l’apprentissage des langues sur les besoins, les motivations, les 

catactéristiques et les ressources de l’apprenant.  

« En même temps que les besoins des individus, apparaissent 

bientôt les objectifs politiques de l’Union : le Cadre européen 

commun de référence concourt en effet à réaliser l’objectif général 

du Conseil de l’Europe tel qu’il est défini dans les Recomandations 

du comité des Ministres à savoir parvenir à une plus grande unité 

parmi ses membres  et cela par l’adoption d’une démarche commune 

dans le domaine culturel. Le Cadre Européen décline, sur le plan des 

langues, les grandes lignes définies par le préambule de la 

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

qui considère que les Etats membres, en adoptant ou en développant 

une politique nationale dans le domaine de l’enseignement et de 

l’apprentissage des langues vivantes, pourraient parvenir à une plus 

grande concertation au niveau européen grâce à des dispositions 

ayant pour objet une coopération suivie entre eux et une coordination 

constante de leurs politiques. » [5] Conjointement, avec ces dernières 
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préocupations relatives à l’élaboration d’une citoyenneté européenne, 

arrivent dans le même temps des préocupations d’ordre économique. 

Ma même recommandation précise qu’il s’agit d’outiller tous les 

Européens pour les défis de l’intensification de la mobilité 

internationale et d’une coopération plus étroite les uns avec les autres 

et ceci non seulement en éducation, culture et science mais 

également pour le commerce et l’industrie.  

Langues pour le Marché, marché des langues 

Ainsi, derrière des besoins qu’on va présenter comme étant 

ceux de l’individu vont, en fait, très vite se profiler les besoins de 

l’économie et du marché. On comprendra par la suite de cet exposé 

que ces besoins supposés satisfaire l’épanouissement des citoyens, 

sont en fait imposés par le marché et par la mobilité qu’il impose, au 

sein de l’Europe, à un individu sommé de s’y plier pour préserver ses 

chances d’y trouver un emploi. En effet, les besoins du marché, 

supposant une certaine utilisation commune des langues, une certaine 

unification des objectifs et méthodologies d’apprentissage – et cela 

en vue d’un apprentissage devenu necessaire tout au long de la vie – 

vont provoquer, outre la mise au service de l’économie de 

l’apprentissage des langues, un formidable marché interne constitué 

par l’apprentissage des langues lui-même. Il va donc s’agir, par 

conséquent, pour le Cadre Européen des langues, de fournir un Cadre 

commun de référence qui dépasse les spécificités et les particularités 

des divers systèmes éducatifs natiaunaux et qui reste valide pour 

toute la vie – dans une formation continue – au-délà des formations 

initiales en langue que délivrent ces systèmes éducatifs publics jugés 

par ailleurs,, on va le voir, coûteux et inefficaces. En outre une fois 

admis le fait que l’apprentissage d’une langue est le travail de toute 

une vie, le développement de la motivation, de la capacité et de la 

confiance à affronter une nouvelle expérience langagière hors du 

milieu scolaire devient primordial. Cette formation en langue tout au 

long de la vie devra donc répondre aux besoins de mobilité et de 

formation continue, essentiellement économique, de l’Europe, avant 

de répondre aux besoins des citoyens. Cette refonte de 

l’enseignement des langues à travers un cadre de référence unique et 

tout au long de la vie ouvre ainsi, pour sa oart, un nouveau marché 

des langues ouvert à la concurrence et tend à briser les monopoles 

que constituent les établissements d’enseignement public. Le Cadre 

Européen se veut donc d’abord commun. Le Cadre européen 
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commun de référence offre une base commune pour l’élaboration de 

programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de 

manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi complètement que possible ce 

que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser 

dans le but de communiquer ; il énumère également les 

connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un 

comportemant langagier afficace. La description englobe aussi le 

contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de référence 

définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le 

progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et à tout 

moment de la vie.  

Le Cadre européen de référence est conçu pour que soient 

surmontées les difficultés de communication rencontrées par les 

professionels des langues vivantes et qui proviennent de la différence 

entre les systèmes éducatifs. Le cadre donne des outils aux 

administratifs, aux concepteurs de programmes, aux enseignants, à 

leurs formateurs, aux jurys d’examens, etc., pour réfléchir à leur 

pratique habituelle afin de situer et de coordoner leurs efforts et de 

garantir qu’ils répondent aux besoins réels des apprenants dont ils 

ont la charge. En fournissant une base commune à des descriptions 

explicites d’objectifs, de contenus et de méthodes, le Cadre de 

référence améliorera la transparence des cours, des programmes et 

des qualifications, favorisant ainsi la coopération internatinale dans 

le domaine des langues vivantes. Donner des critères objectifs pour 

décrire la compétence langagière facilitera la reconnaissance 

mutuelle des qualifications obtenues dans des contextes 

d’apprentissage divers et, en conséquence, ira dans le sens de la 

mobilitéen Europe.   

Cette tâche que se propose ainsi le Cadre commun répond 

directement aux préoccupations qu’avait déjà formulées en 1991 un 

Symposium intergouvernemental qui s’était tenu en Suisse à 

l’initiative du Gouvernement fédéral helvétique, sur le thème 

« Transparence et cohérence dans l’apprentissage des langues en 

Europe : objectifs, évaluation, certification ». Le Symposium avait 

adopté les conclusions suivantes : 

« 1. Il faut continuerà itensifier l’apprentissage et 

l’enseignement des langues dans les états membres pour favoriser 

une plus grande mobilité, une communication internationale plus 

efficace qui respecte les identités et la diversité culturelle, un 
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meilleur accès à l’information, une multiplication des échanges 

interpersonnels, l’amélioration des relations de travail et de la 

compréhension mutuelle 

2. L’apprentissage des langues doit, pour atteindre ces buts, se 

poursuivre toute une vie durant, et il convient de le promouvoir et de 

le faciliter tout au long du système éduactif, depuis le préscolaire 

jusqu’à l’enseignement aux adultes 

3. Il est souhaitable d’élaborer un Cadre européen commun de 

référence pour l’apprentissage des langues à tout les niveaux, dans le 

but : 

- de promouvoir et faciliter la coopération entre les 

établissements d’enseignement de différents pays 

- d’asseoir sur une bonne base la reconnaissance réciproque 

des qualifications en langues 

- d’aider les apprenants, les enseignants, les concepteurs de 

cours, les organismes de certifications et les administrateurs de 

l’enseignement à sitiuer et à coordoner leurs efforts ». [6] 

Dans cette perspective, même si l’on parle encore des besoins 

des apprenants, on compren qu’il s’agit, en fait, de faire de la langue 

un instrument davantage au service des besoins du marché, lequel 

nécéssite une main d’oeuvre mobile, flexible et détentrice de 

compétences et de savoir-faire pratiques, plus que de savoirs. Il s’agit 

moins de former un individu plurilingue et ouvert à la diversité 

culturelle que de former un travailleur capable de réaliser des tâches 

simples en langue étrangère. L’apprenant en langue étrangère est 

d’ailleurs rébaptisé significativement par le Cadre commun. Cette 

image de la langue-instrument, découpable en savoi-faire, en savoi-

être et en compétences diverses, etc. visant à l’action pratique, est 

illustrée dans le Cadre. On ne s’étonnera donc pas que la perspective 

linguistique adiptée par le cadre soit une perspective actionnelle. Un 

Cadre de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et 

l’évaluation des langues vivantes, transparent, cohérent et ausssi 

exhaustif que possible, doit se situer par rapport à une représentation 

d’ensemble très générale de l’usage et de l’apprentissage des 

langues. La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de 

type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et 

l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans 

des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un 
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domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans 

des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-même à 

l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur 

pleine signification. Le modèle d’ensemble ainsi esquissé est de type 

résolument actionnel. Il se trouve centré sur la relation entre, d’un 

côté, les stratégies de l’acteur elles-mêmes liées à ses compétences et 

à la perception/représentation qu’il a de la situation où il agit et, d’un 

autre côté, la ou les tâche(s) à réaliser dans un environnement et des 

conditions donnés. Ainsi, quelqu’un qui doit déplacer une armoire 

(tâche) peut essayer de la pousser, la démonter pour la transporter 

plus facilement et la rementer, faire appel à une main-d’oeuvre 

extérieure, renoncer et se convaincre que ça peut attendre demain, 

etc. Suivant la stratégie retenue, l’exécution de la tâche, passera ou 

non par une activité langagière et un traitement de texte. La langue 

est donc réduite, comme on le voit, au moyen d’accomplir des tâches 

ou de résoudre des problèmes : est définie comme tâche toute visée 

actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un 

résultat donné en fonction d’un problème à resoudre, d’une 

obligation à remplir, d’un but qu’on c’est fixé. Il peut s’agir tout 

aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire 

un livre, d’emporter la décision dans la négiciation d’un contrat, de 

faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, 

de traduireun texte en langue étrangère ou de préparer en groupe un 

journal de classe.  

Pour accomplir ces tâches envisagées comme problèmes à 

résoudre, la langue va être découpée, dans cette perspective 

pragmatique, en un certain nombre de fonctions, macro-fonctions, 

elles-mêmes subdivisées en micro-fonctions, lesquelles seront 

réalisées par un certain nombre d’interactions supportées par une 

batterie d’actes de paroles. Par pragmatique il faut entendre bien 

davantage le pragmatisme économique que la Pragmatique des 

philosophes du langage dont on détourne insidieusement les analyses 

et la terminologies en entretenant la confusion – par exemple sur le 

concept d’actes de parole – et en nous faisant croire que, dans cette 

perspective dite actionnelle, quand dire c’est faire, le faire est 

résolument tourné vers la résolutions de problèmes pratiques et, 

pourquoi pas, transactionnels.  

 On peut souligner que si certains des principes posés par le 

CECRL ne sont pas totalement nouveaux, cet outil a le mérite de les 
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formuler clairement. Par ailleurs, la clarification proposée dans le 

CECRL ne fige pas les initiatives méthodologiques. Cet outil de 

dialogue, dont on retient souvent essentiellement les grilles 

correspondant aux niveaux de référence ne peut se réduire à 

l’évaluation, il apporte un éclairage précieux sur l’enseignement et 

l’apprentissage d’une langue étrangère. On voit donc, en guise de 

conclusion, que derrière des objectifs humanistes d’interculturalité et 

de citoyenneté européenne – objectifs très généraux, politiquement 

corrects qui ne mangent pas de pain et que nul n’aurait donc le 

mauvais goût de contester -, l’apprentissage des langues est en fait 

massivement instrumentalisé par le marché et vise à s’adapter à la 

flexibilité toujours plus grande demandée aux travailleurs, pour plus 

de rentabilité et plus déefficacité. Plutôt que de leur ouvrir de 

nouveaux horizons de développement personnel, plutôt que de 

favoriser le développement harmonieux de la personalité de 

l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante 

de l’altérité en matière de langue et de la culture comme on voudrait 

nous le faire croire dans le Cadre, il s’agit, on l’a vu, derrière ce 

rideau de fumée humaniste, de leur faire retrouver en langue 

étrangère les préoccupations laborales qui doivent en principe 

améliorer leur employabilité. Je dis en principe puisqu’on sait que 

l’employabilité ne garantit en aucun cas un emploi, emploi que seule 

l’économie est capable de générer. Cette employabilité est, en réalité, 

davantage un moyen de maintenir en concurrence des employés 

virtuellement employables et de maintenir la pression sur les 

revendications salariales. Prenant ainsi à sa charge des besoins de 

formations réclamés par le marché – qu’on voudrait faire passer pour 

ses besoins et qu’on voudrait nous présenter comme un moyen 

d’épanouissement personnel - , l’usager des langues étrangères 

contribue finalement à créer puis à alimenter,, et de surcroît et à ses 

frais, un formidable marché des langues, lui-même partie du marché 

de l’éducation que l’économie libérale convoite. 
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L'EXIGENCE D'UN NOUVEAU LANGAGE CRITIQUE 

ET LA THÉORIE DE LA LITTÉRATURE 

 

                                                           Oxana GHEŢIVU,  

                                                Catedra de Filologie Franceză 

 
Filosofia şi-a revendicat , din toate timpurile un loc in panteonul 

literar. Filosoful aparţine istoriei literare, alături de poet, de dramaturg 

sau romancier. Astăzi, în literatura contemporană, filosoful este 

omniprezent. El nu pretinde să depăşească teatrul sau romanul, el le 

transformă, construind o teorie a literaturii. Două cuvinte caracterizează 

această sferă : istorie şi critică. Două noţiuni tratate paralel în acest articol 

şi, in special, mijloacele de expresie folosite, variaţiile infinite ale temelor 

tratate, precum şi trecerea limbajului concret spre cel abstract, pe care 

lingvistica îl numeşte « meta-limbaj », adica limbajul formal ce se  ocupă 

de teoretizarea limbajului natural. 

 

La philosophie a toujours revendiqué une place de choix dans 

le panthéon littéraire. Quand une culture prend conscience d'elle-

même, le philosophe appartient à l'histoire des littératures à côté du 

poète, du dramaturge et du romancier. Et cela est vrai au IV
e
 siècle 

avant J.-C., ou au début du XVII
e
. Il arrive même, comme au XVIII

e
, 

que le philosophe prétende que son langage est le seul légitime, et 

que toutes les autres formes littéraires sont périmées. A notre époque 

la « prétention » philosophique s'est nuancée. Le philosophe ne dit 

plus qu'il doit être premier, mais il se sent partout présent, partout 

nécessaire. Il ne prétend pas dépasser le théâtre ou le roman ; il les 

transforme, il les théorise au moment où il se théorise dans sa langue 

et sa culture. Deux mots circulent à travers ce nouveau champ 

sémantique : histoire et critique. — Est-ce un hasard si les historiens 

ont parlé du XIX
e
 siècle tantôt comme du siècle de l'histoire, tantôt 

comme du siècle de la critique ? Notre siècle essaie de se dégager de 

ces deux options qui lui restaient offertes après les échecs successifs 

des grandes entreprises romantique, symboliste et réaliste — être la 

conscience de l'histoire, être une histoire de la conscience . Il décide 

de devenir conscience de lui-même comme signe et signe de 

signe[1]. Mais il se sent prisonnier de sa propre réflexivité. De là, et 

quels que soient les moyens d'expression choisis, ces variations 

infinies sur le thème du miroir, ces glissements des langages concrets 

vers des langages abstraits que la critique appelle aujourd'hui, à la 
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suite de la logique, « méta-langages », c'est-à-dire langages formels 

se référant aux langages naturels dont ils font la théorie. Là où le 

philosophe déploie des arabesques sémantiques autour des mots « 

absurde », « ambiguïté », « ambivalence », « dialectique », et fait de 

la critique philosophique un moyen de contrôle théorique des 

langages, l'écrivain qui opte pour l'un des genres constitués reconnaît 

qu'il doit devenir son propre critique. Il ne cherche plus à remplacer 

les genres par un langage d'analyse ; il consent à la présence du 

langage critique au cours de toute écriture. La fameuse « mise en 

abyme » gidienne n'est autre que la critique du roman installée à 

l'intérieur du roman. Les échafaudages font partie de la structure 

interne de l'œuvre. L'écrivain veut être son propre juge, et ses œuvres 

sont des actes de conscience qui s'achèvent dans une esthétique de 

contrainte et de contrôle. Le texte se complète par un commentaire 

de lecture, explicatif, herméneutique, normatif. Le livre se fait attente 

de lecture. La relation écriture/ lecture est plus qu'une relation 

complémentaire entre production et consommation ; elle est tout 

entière consommation ; et la production du langage se comprend 

comme l'acte d'un lecteur qui est l'être-de-culture par excellence. Une 

telle attitude a entraîné une vie intense de la critique littéraire, à la 

fois esthétique et pédagogique, théorique et pratique, faite de 

préciosité intellectuelle et de lourdeur didactique. L'univers des 

lettres n'est plus menacé d'être conquis par les professeurs, par ceux 

qui, déjà à la fin du XVI
e
 siècle, étaient traités de pédants. Il s'est peu 

à peu uniformisé ; écrivains, lecteurs, se confondent sous la même 

livrée du critique qui façonne amoureusement sa statue[1]. 

Ce phénomène de prolifération critique peut être étudié en 

trois phases. Dans la première, la littérature est mise en question ; le 

surréalisme offre un modèle de radicalisme critique. Dans la 

deuxième, la littérature se découvre comme culture ; l'existentialisme 

fait la théorie de cette promotion des signes en objets culturels de 

consommation. Enfin, les idées de forme et de structure s'emparent 

du terrain artistique ; c'est notre histoire actuelle avec ses tentations 

inverses de structuration et déstructuration, de formalisation et de 

déconstruction du langage. 

Avant d'examiner le nouveau dialogue que notre siècle 

poursuit entre genres et critique, il convient de rendre hommage au 

travail qui s'accomplit à l'ombre des universités et dont la 

contribution à la vie des langages contemporains est essentielle. 
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Cette œuvre patiente entre dans les catégories conventionnelles de la 

critique des textes et des sources, de la critique historique, de la 

critique psycho-sociologique, de la critique thématique. Ce que nous 

mentionnons sans oublier les travaux sur le Moyen Age et tant de 

scrupuleuses éditions, a valeur d'exemple et ne prétend pas au 

palmarès. Nous nous en tenons à notre génération et à ses voisines : 

René Pintard, Le Libertinage érudit dans la première moitié du 

XVIIsiècle (1943) ; René Pomeau, La Religion de Voltaire (1956) ; 

Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France de Nodier à 

Maupassant (1951); Marie-Jeanne Durry, La Vieillesse de 

Chateaubriand (1933) ; Jean Pommier, La Jeunesse cléricale 

d'Ernest Renan (1933). Dans ces livres consacrés, quelle richesse de 

documentation et d'interprétation ![2] 

La « nouvelle critique », comme conscience de la 

confrontation nécessaire de la littérature avec elle-même, naît quand 

Jacques Rivière écrit ses articles sur Marcel Proust, ou « De la 

sincérité envers soi-même » et « Le Roman d'aventure ». A sa suite, 

Ramon Fernandez formule l'idée d'une « critique philosophique » 

s'opposant à la critique historique. André Suarès associe la critique 

au culte des écrivains dans un style de caractère nietzschéen. Alain 

commente en philosophe lettré les poèmes de Valéry, les romans de 

Stendhal et de Balzac. Henri Bremond engage en 1926 un combat 

qui pour quelques années passionne Paris, autour du problème de la 

poésie pure, cependant qu'il compose une histoire vivante et partiale 

du sentiment religieux en France. Albert Thibaudet se rappelle 

qu'une certaine critique qui est au cœur de la création littéraire a été 

inaugurée par Montaigne auquel il consacre une étude toujours 

actuelle. A la critique universitaire, Thibaudet aime opposer la « 

critique des beautés » qui illumine les textes grâce à un art savant des 

comparaisons, prenant pour matière les idées et les images. On lira 

toujours avec profit sa Physiologie de la critique (1930), son 

Mallarmé, ses études sur Bergson, ses Réflexions sur le roman, et 

son œuvre posthume, Histoire de la littérature française de 1789 à 

nos jours (1936)[2], où il expose une théorie de l'ordre par 

générations qu'il oppose à l'histoire littéraire selon les époques, de 

Brunetière, ou encore selon les empires et les climats de Lanson, 

Bédier et Hazard. Thibaudet sent les œuvres littéraires comme parties 

d'un immense corps en train de se créer, formant, de génération en 

génération, des harmonies contrastées. Il pressent le mouvement de 
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la critique vers l'essai ; et à l'occasion de Remy de Gourmont, parle 

justement de « critique essayiste » ; il pressent aussi la « jouissance » 

barthienne quand il évoque une critique de découvertes sensuelles . 

Si Thibaudet oriente la critique vers l'art de l'essai, un autre 

bergsonien, Charles Du Bos, invite la critique à un autre style de 

plaisir littéraire, celui de l'intimité du journal qui retrouve la gravité 

et la foi de la prière silencieuse. Le mot Approximations lui servira à 

rassembler des analyses qui ont l'allure de confidences et d'actes de 

confiance : la littérature est la culture de notre vie intérieure 

enveloppée dans une atmosphère religieuse. N'est-il pas significatif 

qu'au moment où Thibaudet choisit Montaigne pour guide, Du Bos 

prenne Pascal qui est « la plus haute réponse humaine que la France 

puisse produire » ? Il posera aussi la question que Sartre relèvera : 

Qu 'est-ce que la littérature ? 

Successeur de Jacques Rivière à la direction de La Nouvelle 

Revue française, Jean Paulhan, a incarné pendant près d'un demi-

siècle le paradoxe du critique qui garde la nostalgie d'un langage 

sauvage, mais qui ne se résigne pas à abandonner le contrôle d'un 

goût littéraire où la critique d'humeur s'associe à la critique savante, 

l'érudition à la fantaisie. En ce sens, Paulhan est le critique français 

par excellence. Il l'est aussi par son souci de réflexion philosophique, 

par son nominalisme esthète : non seulement il sait, plus que tout 

autre, que la littérature est faite de mots, mais il croit que tout 

problème humain relève du langage. Face aux textes, le critique est 

l'écrivain qui devient démystificateur des pièges dans lesquels tombe 

l'usage de la parole, et plus encore, dénonciateur des fausses 

positions philosophiques qui corrompent la pratique des lettres. La 

pointe, la surprise, le paradoxe seront les principaux instruments de 

sa panoplie critique dans des ouvrages contenus et brillants, dont le 

plus célèbre est Les Fleurs de Tarbes (1942) ; il faut citer aussi des 

œuvres où les langages narratif et critique s'allient, tels Le Guerrier 

appliqué (1915), F. F.* ou le critique (1945), Entretiens sur des faits 

divers (1945), Lettres aux directeurs de la résistance (1951). Paulhan 

s'est attaqué à un certain terrorisme, hérité du bergsonisme : « Les 

mots font peur »[3]. Et cette peur engendre une terreur qui pèse sur le 

monde des lettres. 

1. F. F. : Félix Fénéon, qui fut le Paulhan des années 1900. 

Paulhan lui oppose une rhétorique qui restaure un juste équilibre 

entre la pensée et les mots : « C'est que toute idée se paie d'autant de 
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mots, toute pensée d'autant de langage ». Partageant la même 

conviction nominaliste, le philosophe Brice Parain a publié en 1942 

un livre qui a exercé une forte influence sur l'orientation de la 

critique en France après la Seconde Guerre mondiale, Recherches sur 

la nature et les fonctions du langage. 

Cette hantise critique — si forte en notre siècle qu'on pourrait 

parler d'un « complexe du critique » comme il y a un complexe 

d'Œdipe — obsède les écrivains eux-mêmes qui, si occupés qu'ils 

soient par ailleurs à écrire des poèmes, des romans, ou des pièces de 

théâtre, éprouvent le besoin de s'expliquer, de se justifier, de parler 

de leur art et de leurs intentions, et qui parfois, dialoguant avec eux-

mêmes, éclairassent sur les pages d'un journal leurs droits et devoirs 

d'écriture. Ainsi, parmi les plus grands textes critiques de notre 

époque il faut citer le Journal de Gide, les Cahiers de Valéry, les 

textes de Paul Claudel, tels que Art poétique (1907), Positions et 

propositions (1928 et 1934), L'Œil écoute (1946), etc. Les plus belles 

perspectives sur notre passé littéraire ne sont-elles pas ouvertes par 

Malraux quand il nous parle des Liaisons dangereuses, ou qu'il 

évoque une Bibliothèque idéale dans L'Homme précaire et la 

littérature (1977), par Giraudoux parlant de Racine ou de La 

Fontaine, dans Littérature (1941) ou dans Les Cinq Tentations de 

Jean de La Fontaine (1938), par François Mauriac (La Vie de Jean 

Racine, 1928 ; Journal en quatre volumes), par Jean Prévost dans La 

Création chez Stendhal (1942), etc. 

Quoi de plus lucide que l'article de Sartre sur L'Etranger, ou 

les analyses de Camus sur Chamfort, Kafka, Francis Ponge. André 

Breton, Julien Gracq montrent ce que peut devenir le langage 

critique quand il est manié par un poète ou romancier surréaliste. Les 

Pas perdus (1924), les courtes notes de l'Anthologie de l'humour noir 

(1940), La Clef des champs (1953) de Breton, le pamphlet La 

Littérature à l'estomac (1950), les textes réunis par Gracq sous les 

titres Préférences (1961), Lettrines (1967), André Breton (1948), En 

lisant, en écrivant (1981), révèlent le point critique auquel le 

surréalisme veut atteindre. Plus tard encore, les nouveaux romanciers 

ont ajouté leurs offrandes critiques au pied de l'autel littéraire avec 

L'Ere du soupçon de Nathalie Sarraute (1956), Pour un nouveau 

roman d'Alain Robbe-Grillet (1953), Problèmes du nouveau roman 

(1967) et Nouveaux problèmes du roman (1978) de Jean Ricardou, et 

les nombreux essais de Michel Butor. Tel est peut-être le phénomène 
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littéraire le plus significatif de notre siècle. Comme Proust l'avait 

déjà pressenti quand il écrivait dans La Prisonnière que l'écrivain a 

besoin de compléter son œuvre par une préface-miroir, le langage 

critique satisfait une exigence permanente et impérative de la 

littérature. Celle-ci s'accomplit dans la conscience de son 

inachèvement, et ce serait la fonction de la critique de dire cet 

inachèvement[3]. 

Avec Jean-Paul Sartre la critique cherche son unité par-delà 

les esthétiques, la critique historique et la critique thématique, dans 

une théorie de la littérature. Le fait littéraire est compris comme un 

être culturel qui se pose des problèmes théoriques et pratiques. La 

critique devient alors une science humaine de l'individuel, qui lance 

un défi au dogme aristotélicien : « II n'y a de science que du général. 

» La critique sartrienne explore, avec une infinie patience, la relation 

biocritique entre un auteur, sa situation et son œuvre. Elle a pour 

mission première de désenchanter, pour ainsi dire, la littérature, en la 

situant dans son milieu culturel, en la rattachant aux idéologies dont 

elle est imbibée et par lesquelles elle se justifie, en l'objectivant grâce 

à une psychanalyse existentielle. L'œuvre critique de Sartre se 

répartit en deux groupes — un travail théorique, Qu'est-ce que la 

littérature ? (1947), et des prolongements pratiques ou applications 

de la théorie, des articles republiés dans Situations /et du Baudelaire 

(1947), aux trois tomes (1971, 1971, 1972) de L'Idiot de la famille en 

passant par Saint Genêt, comédien et martyr (1952) — textes 

capitaux dans le corpus sartrien, et qui montrent comment l'auteur de 

L'Etre et le Néant, tout au long de sa vie d'écrivain, a rêvé d'un 

langage qui soit à la fois critique, historique et interprétatif, réalisant 

ainsi la synthèse de l'imagination et de la réflexion. A cette entreprise 

critique, il convient d'associer Les Mots (1963) : cette autobiographie 

est en pratique une objectivation critique de la littérature ; elle est 

aussi la matrice de toute genèse d'écriture et de vie culturelle. 

Selon Sartre, le langage critique doit être simultanément 

diachronique et synchronique. La prise de conscience du texte 

commence par une genèse histo-rico-sociologique et culmine dans la 

saisie d'un projet irréductiblement individuel. Le marxisme s'avère le 

meilleur instrument d'analyse sociale ; il permet de délimiter la 

situation de l'écrivain et plus généralement de l'intellectuel (voir 

Plaidoyer pour les intellectuels, 1972)[4]. Il a aussi aidé Sartre à 

répondre à une obsession qui semble ne pas l'avoir quitté depuis son 
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enfance : Comment ne pas se sentir « de trop », hors de l'existence ? 

Comment se faire libre sans se condamner à l'exil ? En effet, les trois 

questions qui dominent Qu 'est-ce que la littérature ? : qu'est-ce 

qu'écrire? pourquoi écrire? pour qui écrit-on? répondent 

indirectement à la hantise de ne pas être un parasite. Eternel annexé-

rejeté par les classes dominantes, l'écrivain est la mauvaise 

conscience du langage en marche vers son avenir ; l'œuvre littéraire 

est faite de négativité et de construction ; elle est un miroir critique 

impitoyable, destructeur ; mais elle invite à la fête où les mots se 

réconcilient et, à travers eux, les hommes, les lecteurs, ces autres 

exilés, ces autres aspirants à la liberté. Semblable aux êtres qui, dans 

l'évolution biologique, repassent par toutes les phases de la vie 

végétale et animale, l'écrivain, après avoir lu, et pour être lu, doit 

avoir revécu les moments successifs de l'expérience littéraire. De là, 

le mouvement lyrique de la conscience critique quand il s'agit de 

reconnaître les miracles de la prose de Genêt en vue d'une 

canonisation littéraire ; de là aussi, avec Flaubert, la marche inverse 

d'un procès de décanonisation qui dénonce le péché mortel 

flaubertien : laisser le sens s'agglutiner au signe. Alors se découvre la 

fonction permanente du langage critique : assurer la liberté du sens 

par rapport aux signes. 

Cet esprit du langage critique anime certaines pages de 

Simone de Beauvoir, dont les « Mémoires » participent à la même 

entreprise de démystification littéraire et d'hyperlucidité. La première 

œuvre de Roland Barthes, Le Degré zéro de l'écriture (1953), et 

peut-être les dernières, se rattachent à cette même intention : 

existentialiser une herméneutique marxiste, dégager les doubles 

fonctions linguistique et sociologique de l'écriture, comprendre la 

genèse qui conduit à un état limite d'écriture, compléter l'explication 

génétique par une typologie de la vocation littéraire, et finir dans un 

art de la lecture qui prétend se suffire à lui-même. La tentation de la 

critique est alors de se prendre pour sa propre fin et de devenir la 

présence littéraire par rapport à un passé d'écritures périmées. 

La théorie critique de Lucien Goldmann, appliquée à Pascal, à 

Racine, au roman moderne (Le Dieu caché, 1955 ; Pour une 

sociologie du roman, 1964), quoique dérivant directement de G. 

Lukâcs, appartient à cet effort pour ressaisir la richesse individuelle 

et concrète des œuvres à l'intérieur de structures historico-

sociologiques et de visions du monde en quoi se manifestent des 
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idéologies culturelles. Dans une tout autre direction, que certains 

jugent même opposée, mais selon la même problématique qui 

cherche à objectiver la subjectivité secrète des langages, il convient 

encore de citer les études de Charles Mauron (Mallarmé l'obscur, 

1941 ; Psychocritique du genre comique, 1964). Gaétan Picon, avec 

L'Ecrivain et son Ombre (1953) et L'Usage de la lecture (1960), 

montre comment la littérature devient son propre objet, fait la théorie 

de sa création, et conduit à la naissance d'un nouveau type de lecteur 

invité à parachever une œuvre qui est constituée incomplète[4]. Le 

mouvement initial sartrien est renversé : non plus lire pour écrire, 

mais écrire pour lire, la lecture devenant l'acte culturel primordial, la 

finalité du langage. 

Très souvent, à travers ces essais pour formuler une langue 

critique qui soit théorie de la littérature, dépassement et 

parachèvement des œuvres, on croit entendre une nouvelle 

déclaration de décès en ce siècle qui s'est appliqué à identifier toutes 

les variantes de la mort de Dieu : est-ce la mort de la littérature que 

le critique consacre de son paraphe ? Est-ce l'aveu que certains 

langages ne sont plus « valables » ? Le critique serait-il le meurtrier 

de la littérature ? C'est alors que la science et la philosophie 

prétendent imposer leurs méthodes à la critique. 

Au cours des années 60, l'expression « la nouvelle critique » a 

désigné une crise du langage critique qui a parfois pris l'allure d'une 

querelle des anciens et des modernes, et suscité des pamphlets 

vigoureux, tels que Nouvelle Critique ou nouvelle imposture de 

Raymond Picard en 1965, et la réponse de Roland Barthes, Critique 

et Vérité, en 1966. Sous le nom de lansonisme, était condamnée une 

certaine idée de la critique historique et de la critique des sources, 

une conception causale de la relation entre l'auteur et son texte, et, 

plus généralement, une théorie linéaire de la causalité littéraire. Côté 

positif, la nouvelle critique s'est manifestée suivant plusieurs 

tendances, dont nous retiendrons trois orientations principales, 

souvent mêlées les unes aux autres : la recherche d'une nouvelle 

science de la littérature, la théorie de la critique comme 

herméneutique, la métaphysique de la déconstruction du texte 

littéraire[5]. 

Les pères fondateurs en sont d'abord Saussure et Freud, puis 

les formalistes du Cercle de Prague, enfin les tenants du 

structuralisme, au point que parfois, dans l'esprit de quelques 
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critiques structuralisme et nouvelle critique se confondent, du moins 

jusqu'en 1968. Plus tard, l'expression « post structuralisme » désigne 

l'effort pour dépasser l'idée d'une science de la littérature fondée sur 

des principes structuralistes. Autre fait frappant : une volonté de faire 

scientifique, et un essai, parfois naïf, de donner au discours critique 

un vocabulaire bien défini et rigoureux, qui remplacerait les termes 

sociologiques et psychologiques si vagues de l'ancienne critique. En 

est résultée la prolifération, mal contrôlée, d'un jargon où se trouvent 

mêlés en un douteux mariage l'ancienne et la nouvelle rhétorique, les 

formules hégéliennes et marxistes, un vocabulaire psychanalytique 

enrichi par les inventions verbales de Lacan, enfin — et surtout — 

des concepts linguistiques détachés de leurs contextes théoriques, 

que ceux-ci se réfèrent à Saussure, Peirce, Jakobson, Hjemslev, 

Greimas, etc. 

La sociologie de ce phénomène littéraire est relativement 

simple. D'abord, la nouvelle critique se proclame anti-universitaire 

jusqu'au moment où elle doit constater qu'elle est faite par des 

universitaires ! Son point de départ et de lancement est la sixième 

section de l'E.P.H.E. ; animée par F. Braudel, elle rêve de devenir 

une faculté des sciences humaines. Ses ports d'attache sont des 

maisons d'édition, en particulier les Editions du Seuil, les Editions de 

Minuit et Larousse. Puis le mouvement conquiert la plupart des 

grandes maisons d'édition parisiennes, comme il envahira 

l'Université. Trois revues sont créées, dont les premiers numéros 

prennent l'allure de quasi-manifestes. Au printemps de 1960, c'est Tel 

Quel, annonçant dans la Déclaration liminaire une passion théorique 

de l'écriture qui « n'est plus concevable sans une claire prévision de 

ses pouvoirs ». Dix ans plus tard, c'est le premier numéro de 

Poétique, revue de théorie et d'analyses littéraires, qui, dans la 

Présentation, proclame un « réveil de la conscience et de l'activité 

théoriques » dans les études littéraires qui sortiraient du sommeil où 

les avaient plongées « un quasi-monopole des discours historiques ». 

C'est enfin Littérature, en février 1971, qui s'installe, nous dit la 

première page, « en ce lieu d'interdisciplinarité sans frontières 

stables, au point où s'articulent la connaissance de la littérature et les 

sciences humaines... »[5] On ne parle plus de la causalité des textes, 

mais de leur fonctionnement et de la production de leur sens. 

Pendant vingt ans, approximativement de 1960 à 1980, les 

travaux sont nombreux et variés. Individuels ou collectifs, ils 
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oscillent entre la théorie pure et l'analyse textuelle. La revue 

Communication accueille par exemple dans son numéro 8, un ensem-

ble d'études sur la narratologie. Des articles divers sont rassemblés 

en volumes. Dans sa période sémio-ticienne, Barthes domine dès 

1957 la scène critique avec Mythologies et en 1964 avec Essais 

critiques, suivis de brefs essais qui tournent autour du même 

problème de la signification de l'écriture. Il fera aussi une incursion 

sémiotique hors de la littérature avec Système de la mode (1967). 

Tzvetan Todorov contribue à la diffusion des travaux du Cercle de 

Prague dans Théorie de la littérature, Textes des formalistes russes 

(1966). Avec Oswald Ducrot, il publie un Dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage (1972). Son œuvre 

théorique comprend en particulier Introduction à la littérature du 

fantastique (1970), Littérature et Signification (1967) où il définit la 

« poétique » comme science du discours littéraire, c'est-à-dire 

comme étude des conditions qui rendent possible l'existence de ce 

discours, Théorie du symbole (1977). Gérard Genette représente sans 

doute la position la plus radicale pour donner à la « poétique » une 

rigueur formelle et objectiviste, dans la série des trois volumes de 

Figures; en particulier Figures III qui est une théorie de la 

narratologie à laquelle A la recherche du temps perdu sert de 

prétexte. Julia Kristeva élabore une sémiotique du texte dans 

Sémeiotikè, recherche pour une sémana-lyse, en 1969, et en 1975, 

avec La Traversée des signes. En marge de son œuvre poétique, 

Marcelin Pleynet poursuit des explorations critiques poststruc-

turalistes dans Lautréamont par lui-même et Art et littérature. A côté 

de la critique littéraire proprement dite, mais en rapport direct avec la 

grande entreprise d'une science de la littérature, il convient de men-

tionner de nombreux travaux dans les domaines voisins de la 

sémantique, de la grammaire et de la rhétorique : telles sont les 

recherches du groupe Mu, animé par Jean Dubois, dans Rhétorique 

générale (1970), Grammaire structurale du français (1965), 

Rhétorique de la poésie (1977). A. J. Greimas met en application les 

formes élaborées dans sa Sémantique structurale (1966) au niveau du 

microtexte dans Maupassant, la sémiotique du texte (1976)[6]. 

Le succès de ces idées et méthodes a-t-il réussi à faire oublier 

la critique et l'histoire littéraires du début du siècle? Loin de là. 

Certaines méthodes, critiquées à juste titre pour leur caractère 

superficiel, ont été abandonnées. Mais la tradition de l'histoire 
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littéraire s'est maintenue. Elle s'est même renouvelée en même temps 

que se renouvelaient les méthodes historiques. Cette continuité a été 

assurée par les travaux universitaires et par la Revue d'histoire 

littéraire de la France, qui montre comment l'érudition patiente et 

rigoureuse appliquée à l'étude des textes et des milieux littéraires 

peut s'allier avec des jugements esthétiques audacieux. 

Dans le prolongement de l'histoire littéraire et d'autres 

méthodes, la sociocritique contribue depuis peu, sous l'impulsion, 

notamment, de Claude Duchet, à renouveler l'interprétation des 

textes. Différente de la sociologie de la littérature qui se situe en 

amont et en aval du texte, qui étudie ses conditions de production 

(statut de l'écrivain) et de consommation (marché du livre aussi bien 

qu'influence et réception), la sociocritique lit l'inscription de l'histoire 

dans le texte et en détermine la « socia-lité » : son espace-temps 

interne, la société idéelle, avec ses orientations politiques et 

économiques, qu'il renferme et propose, parfois ou même souvent à 

l'insu de l'écrivain ; ce qui montre qu'une telle méthode peut 

s'articuler aussi bien avec des approches structuralistes qu'avec 

l'emploi de la psychanalyse (des textes plutôt que des auteurs). 

Les limites du formalisme prôné par la critique dite 

structuraliste ont été senties très vite par ceux-là mêmes qui ont 

commencé par éprouver le besoin d'une nouvelle critique. Ce 

dépassement du formalisme s'est manifesté dans deux directions, 

voisines par leur origine phénoménologique, mais opposées par leurs 

fins : la critique herméneutique et la critique déconstructionniste[6]. 

La première se rattache à une tradition de la pensée allemande 

qui remonte à Herder et Schleier-macher, et même au-delà, à Luther 

lui-même. Elle s'est retrouvée à notre époque dans la métaphysique 

existentielle de Heidegger et dans la théorie de la littérature de Hans 

Gadamer. L'influence de cette tradition sur la critique est réelle, 

diverse et diffuse. Cependant, la pensée française a eu son propre 

essai d'herméneutique avec Gaston Bachelard dans ses écrits 

consacrés à la littérature : en particulier La Psychanalyse du feu 

(1942), L'Eau et les Rêves (1942), L'Air et les Songes (1943), La 

Poétique de l'espace (1957) proposent une phénoménologie des 

expériences primitives de la rêverie et de l'écriture. Bachelard 

cherche à capter l'inconscient normal de l'homme dans sa fonction de 

l'irréel : l'image est saisie, selon une formule heureuse de La 

Poétique de l'espace, « dans l'espace de son bonheur » , qui est 
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l'espace même de son langage se développant en rêverie poétique, en 

une double fête de la création et de la lecture, du poète et du critique, 

en une fête qui, par la médiation du langage, réconcilie l'homme et 

les éléments naturels. L'œuvre de Bachelard a été lue et méditée par 

la nouvelle critique, même quand celle-ci tourne le dos à la 

phénoménologie. Les travaux de Jean-Pierre Richard (Poésie et 

Profondeur, 1955 ; Proust et le Monde sensible, 1974, etc.) ressusci-

tent l'univers des qualités sensibles qui forment la trame signifiante 

de l'écriture d'un poète ou d'un romancier[6]. Le philosophe Paul 

Ricœur a montré dans Le Conflit des Interprétations (1969) comment 

l'herméneutique pouvait se dégager de l'interpréta-tionisme freudien 

ou heideggérien, et dans La Métaphore vive (1975), comment la 

méthode phénoménologique aidait à renouveler la théorie des formes 

littéraires. Proches de cet esprit herméneutique sont aussi les 

critiques, parfois désignés sous le nom d'Ecole de Genève : Marcel 

Raymond (De Baudelaire au rurréalisme, 1933), Jean Roussel 

(Forme et signification. Essais sur la structure littéraire, 1962), Jean 

Starobinski (L'Œil vivant, 1961). A cette tendance appartiennent 

aussi les recherches de Georges Poulet dans ses volumes d'Etudes 

sur le temps humain (1949) et celles, plus anciennes, d'Albert Béguin 

(L'Ame romantique et le rêve, 1937). Une place à part doit être faite à 

René Girard pour son effort indépendant d'herméneutique 

psychanalytique : dans des œuvres telles que La Violence et le Sacré 

(1972), il jette un pont entre l'analyse anthropologique, la 

métaphysique et l'exégèse des textes sacrés. 

Avec ou sans textes sacrés pour la fonder, l'herméneutique, 

dont il ne faut jamais oublier l'origine dans l'exégèse biblique des 

XVIII
e
 et XIX

e
 siècles, soulève des problèmes de métaphysique 

linguistique qui ont été vécus en des styles différents, voire opposés, 

par Nietzsche et Heidegger, qu'il s'agisse du « cercle herméneutique 

»[7] du relativisme qui menace le pers-pectivisme historique référé à 

une tradition insaisissable, de la distinction entre « expliquer », et « 

comprendre ». Ces problèmes ont été repris par une épistémologie 

analytique française, qui a refusé d'intégrer à sa problématique l'idée, 

dérivée de Dilthey, d'une dualité de principes entre sciences de la 

nature et sciences de l'homme. Le courant herméneutique a pris alors 

en France une allure originale à la fois antistructuraliste et 

antiherméneutique. Il a suscité un nouveau style de critique, dont les 
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principaux représentants sont Michel Leiris, Maurice Blanchot, Jac-

ques Derrida. 

Sans entrer dans le détail des philosophies herméneuticiennes 

contemporaines qui ont leur source dans la pensée de Heidegger et 

de son disciple Hans-Georg Gadamer, notons que le « cercle 

herméneutique » caractérise la condition historique de la 

connaissance humaine, de telle sorte que le « cercle » n'est pas le 

résultat d'une erreur de raison, mais une situation épistémologique à 

laquelle la pensée philosophique ne peut échapper : interpréter, c'est 

retrouver l'intentionalité originelle d'une pensée dans sa subjectivité 

et par rapport à une tradition qui constitue son intersubjectivité. Mais 

ce mouvement de compréhension n'est possible que par rapport au 

présent historique de l'interprétation et à l'intentionalité de 

l'interprétant. Tel est le paradoxe inévitable de ce qu'on appelle 

l'herméneutique : elle forme son langage à l'intérieur d'un 

mouvement de compréhension inversé, par lequel, simultanément, le 

présent comprend le passé, et le passé aide à l'interprétation du 

présent. A l'objectivité dont continuent à rêver les sciences de 

l'histoire se substitue une intersubjectivité historique sans cesse en 

train de se réinterpréter. souvent victime d'un malin génie qui falsifie 

ses expressions et, en deçà, ses intentionnalités et ses structures 

profondes. Dans Biffures (1948) et les trois volumes de La Règle du 

jeu, Leiris explore le drame de l'usager des mots, écrivain ou lecteur, 

doublement dupe quand il prend le langage pour une convention ou, 

à l'opposé, pour une révélation, sans jamais savoir s'il faut voir dans 

la littérature un être ou un signe. Maurice Blanchot s'est fait le 

prisonnier volontaire de cette contradiction, le supplicié de cette 

question. L'unité du langage est irréalisable : « II n'y a pas de langage 

vrai sans une dénonciation du langage par lui-même, sans un 

tourment de non-langage, une obsession d'absence de langage de 

laquelle tout homme qui parle sait qu'il tient le sens de ce qu'il dit ». 

La sémantique implique une non-sémantique ; la rhétorique, une 

antirhétorique. Comme le silence, le non-sens est partout présent, 

non simplement comme menace, mais comme obligation. Pas plus 

que la métaphysique n'est capable de passer du néant à l'être, l'artiste 

ne peut sortir du non-sens, pour créer du sens. Et, devant l'œuvre 

écrite, la critique doit connaître son devoir : ramener la production du 

langage vers ses contradictions initiales, ne jamais les convertir en 

succès, dénoncer les perversions du sens telles qu'elles se 
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manifestent à travers les arts poétiques et les esthétiques. En bref, 

faire une critique d'échec, comme on peut l'observer dans les œuvres 

romanesques et critiques de Blanchot (Thomas l'obscur, 1941 ; 

L'Espace littéraire, 1955 ; Le Livre à venir 1959 ; L'Ecriture du 

désastre, 1980), c'est entreprendre la déconstruction du langage sans 

en faire une construction nouvelle. La critique déconstructionniste de 

Jacques Derrida est fondée sur une métaphysique du langage et le 

procès du « logocentrisme  » [7]. 

La notion de « logocentrisme », qui est utilisée par J. Derrida 

et qui dérive de F. Nietzsche et de G. Bataille, vise la tique aux 

langues occidentales et à leurs littératures. Il donne le nom de 

grammatologie à ce nouveau type de réflexion qui porte à la fois sur 

le contenu et la forme de la parole, ainsi que sur l'écriture, quand 

celle-ci est mise au service de la parole. Il invite à remonter au-delà 

de la parole articulée et de ses modèles graphiques pour sentir la 

présence de cette « différence », de cette trace, qu'il est impossible 

de saisir directement en faisant appel aux différenciations 

sémantiques et phonétiques ; car les utiliser, ce serait retomber dans 

le positivisme métaphysique du rationalisme de notre tradition. De 

là, la nécessité de recourir à la « déconstruction » comme opération 

avec, sur et contre le langage. Et telle est la fonction du critique : 

aller plus loin que tous les efforts connus de démystification du 

langage, qu'ils soient marxistes, existentialistes, structuralistes, — 

dénoncer tous les artifices de la construction verbale. Quand la 

littérature comprend sa mission de mise en garde du langage par lui-

même, elle reconnaît sa vocation déconstructionniste. Le rêve 

mallarméen d'un espace graphique est repris. Et c'est ce rêve qui 

confère aux œuvres de Derrida — De la grammatologie (1967), 

L'Ecriture et la Différence (1967), Marges de la philosophie (1972), 

La Dissémination (1972), La Vérité en peinture (1978), La Carte 

postale (1980) — l'atmosphère singulière d'un voyage fantastique 

aux bords de l'inédit et du non-sens. 

Une analyse typologique, parallèle à celle de Barthes, mais 

portant sur la totalité du fait culturel, est poursuivie par Gilles 

Deleuze et Félix Guattari dans leurs œuvres L'Anti-Œdipe (1972) et 

Mille Plateaux (1980) sous le titre général « Capitalisme et 

Schizophrénie » : ces essais ont l'ambition de renouveler le 

vocabulaire par lequel l'homme détermine le milieu où il évolue 

grâce à des « agencements » qui font de la terre un lieu de fermetures 
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et d'ouvertures, et dont on trouve les modèles littéraires chez Kafka 

et Beckett[9]. Prenant conscience des voix qui se répercutent en 

échos parfois discordants dans le forum critique, on pourrait être 

tenté de jouer les augures, et d'annoncer la fin de la littérature. La 

nouvelle critique et ses avatars serait-elle la roche tarpéienne de la 

modernité ? Au moment où le critique s'empare de l'univers des 

signes et se croit créateur, n'enlève-t-il pas au langage la vitalité qui 

le ferait évoluer vers des formes neuves ? Le bilan est apparemment 

inquiétant. La volonté de constituer une science de la littérature 

aboutit à des résultats décevants ; les grands principes du 

structuralisme sont aujourd'hui dépassés ; les études les plus récentes 

sur la réflexi-vité de la littérature et sur l'autobiographie, ainsi que la 

prolifération des biographies, sont les signes non équivoques d'un 

nouveau fait culturel : nous entrons dans l'ère d'un « après-la-

nouvelle-critique »[9]. 
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LA POLITESSE DANS LA COMMUNICATION 
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Politeţea este un ansamblu de comportamente sociale care permit a 

recunoaşte personalitatea ,existenţa celui care este alături de noi, dreptul 

său este de a-şi păstra identitatea , deosebindu-se prin starea sa afectiv-

morală. Cei patru piloni ai politeţii sunt : Sociabilitatea echilibrul, 

respectul faţă de aproapele tău şi de sine însuşi. In  societatea politeţea îşi 

confirmă rolul său deosebit prin funcţiile general umane pe care le 

îndeplineşte modelare ,cultivarea personalităţii iar baza centrală o va 

reprezenta păstrarea codului bunelor maniere, exprimarea adecvată si 

corectă. Pentru a putea contribui la creşterea nivelului de inteligenţă  ce ar 

stimula potenţialul unei personalităţi formate ne vom axa pe autoeducaţie 

iar aceasta are tangenţe comune cu politeţea.   

 

 Dans le cadre de cette dernière, Leech pose l’existence d’un 

Principe de Politesse[1], placé au même niveau hiérarchique que le 

Principe de Coopération: si les infractions aux maximes du Principe 

de Coopération rendent possible la transmission d’une information 

de façon indirecte, le Principe de Politesse, de son côté, met l’accent 

sur les motivations sous-jacentes en raison desquelles le locuteur 

choisit la voie de l’implicitation, sans permettre pour autant d’inférer 

ses intentions. Le Principe de Coopération aurait pour rôle de gérer le 

contenu discursif, le Principe de Politesse, plus contraignant, se 

chargeant quant à lui de préserver l’harmonie dans l’échange et de 

garantir que ce qui est dit adhère aux. Les maximes du Principe de 

Politesse expliquent dès lors les comportements interactionnels en 

termes de coûts et de bénéfices selon la double orientation alter vs 

ego: les comportements allo-orientés tendront à minimiser les 

conséquences negatives et à maximiser les conséquences positives 

des actes du locuteur, même à ses dépens. 

Inversement, pour les comportements auto-centrés, la politesse 

consistera à minimiser les effets positifs, voire à maximiser les effets 

négatifs.Leech fait toutefois remarquer que les diverses maximes 

n’exercent pas la même influence sur les comportements 

interactionnels: les maximes les plus contraignantes sont celles qui 

régissent les comportements allo-centrés. Une deuxième 

hiérarchisation concerne les sous-maximes: les actes relevant de la 
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politesse négative (a) se trouvent ainsi accomplir des fonctions plus 

importantes que ceux qui se rattachent à l’expression de la politesse 

positive (b), dans la mesure où il importe avantage d’éviter le 

désaccord que de rechercher l’accord.Cet article veut démontrer que, 

même si les principales stratégies de politesse sont universelles, les 

différences d’emphase et de style sont telles qu’on peut parler de 

différents « régimes » de politesse, plus ou moins formels ou 

hiérarchisés. Cette hypothèse s’appuie sur l’étude de trois « anciens 

régimes » : italien, français et anglais aux XVI
e
, XVII

e
 et XVIII

e
 siècles. 

L’étude comparative des attitudes de politesse, que ce soit par écrit 

ou dans la conversation, dans les classes moyennes et supérieures de 

ces trois pays, suggère une montée de la formalité à la fin du XVI
e
 

siècle, sans doute reliée à la « reféodalisation » et à l’importance 

accrue du clientélisme[2]. Le renversement de ce courant au XVIII
e
 

siècle est un des aspects de la montée de la société de 

commerce.L’analyse interactionnelle a contribué à redonner à la 

politesse une place de choix dans la pratique communicative. Un bref 

parcours à travers les théories de la politesse linguistique devra nous 

permettre de bien cerner ce concept, trop souvent réduit à un simple 

éventail de formules rituelles, avant d’envisager la place que lui 

accorde le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 

L’idée que nos échanges interpersonnels sont gouvernés par 

des lois n’est certainement pas nouvelle : dite étiquette, savoir-vivre, 

civilité, tact… la politesse a fait l’objet, tout au long des siècles, de 

manuels et de traités analysant jusque dans le détail la tenue à 

observer dans les rapports sociaux, les rituels de la vie en société, la 

bonne disposition des invités à table, les normes de la 

communication épistolaire, et, notamment, l’art de la conversation. 

Tout comme ces traités, et loin d’une vision limitée à un simple 

répertoire de formules maniérées, les théories contemporaines 

portant sur la politesse linguistique l’envisagent sur le plan de la 

rhétorique interpersonnelle, en rapport avec les choix langagiers et 

comportementaux opérés par l’inter actants et qui concernent, non 

seulement la formulation discursive, mais aussi la gestion des 

données kinésiques et proxémiques. La politesse concerne, en 

somme, « tous les aspects du discours qui sont régis par des règles, et 

dont la fonction est de préserver le caractère harmonieux de la 

relation interpersonnelle À la base des principaux modèles de 

politesse linguistique, nous retrouvons la notion Gofmannienne de « 
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face », qui recouvre l’ensemble d’images valorisantes et socialement 

acceptées de soi-même que chaque inter actant cherche à faire 

reconnaître par ses partenaires Goffman[3] . Lors d’une interaction 

sociale quelconque, cette représentation individuelle est confrontée à 

celle des autres, de telle sorte que l’image que chacun se fait de soi 

se trouve soumise au jugement porté par son interlocuteur. 

Autrement dit, l’espace de l’interaction devient potentiellement 

dangereux pour les faces en présence, d’où une tendance spontanée à 

en assurer la sauvegarde. La coopération instaurée au cours de 

l’interaction serait depuis lors essentiellement guidée par un désir 

mutuel de préservation des faces respectives —ce que Goffman 

nomme « face-work » [6], traduit en français comme « figuration » 

—, voué à écarter toute menace —symbolique ou réelle— contre les 

faces. Les stratégies de figuration recouvrent deux types de 

manifestations, abstentionnistes et réparatrices, et elles peuvent 

présenter une orientation autocentrée (de défense de soi- même) ou 

allo-centrée (de protection de l’autre). Le sujet doit dans chaque cas 

calculer les suites de ses actes et choisir en conséquence, tout en 

essayant de maintenir un certain équilibre entre ses propres intérêts et 

ceux de son partenaire.La communication non verbale est définie 

comme le processus de communication au moyen d'envoyer et de 

recevoir des messages sans paroles. La communication non verbale 

comprend des expressions faciales, le contact visuel, des gestes, la 

posture et le langage corporel. Vêtements et coiffures jouent 

également un rôle important est cette catégorie de la communication. 

 Le discours contient également des paramètres connus comme 

paralangage qui incluent une qualité de voix, l'intonation, le stress, 

l'émotion et le style de parler. De même, des textes écrits intègrent 

également les éléments non verbaux tels que le style de l'écriture et 

l'organisation spatiale des mots. Toutefois, la recherche met en 

évidence qu'une partie importante de notre communication est non 

verbale.  

La facette puissante première communication non verbale est 

l'expression du visage. Les expressions sur le visage avons le 

bonheur de mettre en valeur le potentiel, la tristesse, la colère, 

l'anxiété, la nervosité, de surprise et de peur. À l'exception de 

quelques-uns, la plupart des expressions faciales sont universels. Les 

yeux aussi en disent long sur l'état d'esprit d'une personne. Les yeux 

peuvent représenter une gamme d'émotions y compris les intérêts, 
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l'attirance et répulsion. Recherchez-vous, les yeux et clignotant 

forme non importants des comportements verbaux. Il est dit que, 

dans la compagnie de gens sympathiques, les élèves ont tendance à 

se dilater et le taux de clignotement augmente.  

Les gestes représentent des mouvements délibérés et les 

signaux qui transmettent des émotions sans l'usage des mots. Gestes 

communs incluent l'ondulation, le pointage et avec les doigts pour 

indiquer les montants nombre. D'autres gestes sont arbitraires et 

varient avec la culture. Le langage du corps et de la forme la posture 

du gros morceau important de la communication non verbale. La 

recherche sur le langage corporel a augmenté considérablement 

depuis les années 1970[4]. Le langage corporel est très utile pour 

déchiffrer une grande ouverture illustrant la confiance et un 

comportement fermé reflétant appréhension. Proxémique ou l'espace 

personnel est d'une valeur considérable dans la communication non 

verbale. Le montant d'une distance exige entre alors dans la 

conversation avec les autres est influencée par un certain nombre de 

facteurs, dont les normes sociales, les facteurs situationnels, 

caractéristiques de la personnalité et le niveau de familiarité. Il a été 

calculé par les experts que le montant de l'espace personnel 

nécessaire lors avoir une conversation avec une autre personne en 

général varie entre 18 pouces à 4 pieds. D'autre part, la distance 

personnelle nécessaire en s'adressant à une foule de personnes est 

d'environ 10 à 12 pieds.  

Le paramètre suivant de la communication non verbale est 

paralinguistique. Ce facteur renvoie à la communication vocale qui 

est distincte de la langue réelle. Cela comprend la dynamique tels 

que le ton de la voix, d'intensité, d'inflexion et la hauteur. Le ton de 

voix peut avoir un impact puissant sur le sens d'une phrase. Un signal 

fort de la voix est interprété comme une approbation et 

d'enthousiasme, tandis que les mêmes mots prononcés d'un ton 

hésitant pourrait donner désapprobation et un manque d'intérêt. 

Beaucoup de choses peuvent être transmises par le toucher. Il y a eu 

une quantité substantielle de recherche sur l'importance du toucher 

dans la petite enfance et la petite enfance. Il a été observé que la 

privation du toucher et le contact entrave le développement. Le 

dernier aspect de la communication non verbale est mis en évidence 

par l'apparition d'un individu. Le choix de la couleur, les vêtements, 

les coiffures et les facteurs connexes affectant l'aspect jouent 
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également un rôle dans la transmission d'émotions. La recherche sur 

la psychologie de la couleur a démontré que les différentes couleurs 

ont la probabilité d'invoquer des humeurs différentes. Apparence 

peut également modifier ses réactions physiologiques, de jugement et 

d'interprétations.  

Birdwhistell, l'un des pionniers dans l'étude des 

comportements " non-verbaux ", estime qu'au cours d'une 

conversation courante les comportements proprement linguistiques 

véhiculent moins de 35% de la " signification sociale de la 

situation ", plus de 65% étant exprimés de façon non-verbale. Bien 

qu'il ne soit pas facile de vérifier une telle quantification au sein de 

chaque groupe culturel, de nombreuses observations éthologiques en 

confirment le sens général, et toutes les études psychogénétiques 

posent le primat de la communication non-verbale. La 

communication des nourrissons est exclusivement non-verbale : le 

contact avec le sein maternel ou avec la tétine, les caresses, les 

bercements, l'ensemble des manipulations concernant l'alimentation 

et les soins de toilettage sont " muets " et d'une importance décisive 

quant à la capacité ultérieure de l'enfant à établir et à maintenir des 

contacts sociaux, qu'ils soient ou non linguistiques. Même après 

l'apparition du langage, l'enfant, comme l'adulte, continue d'utiliser 

largement les moyens non-verbaux de la communication, dans la 

mimique, la gestuelle, la posture, l'attitude corporelle, la démarche, 

l'allure, le choix vestimentaire, etc.  

Mais, et ceci est plus décisif, la communication non-verbale 

est la seule qui soit utilisée (consciemment ou non) à tous les stades 

de la vie et dans toutes les situations, contrairement à la 

communication verbale qui devrait donc apparaître comme 

secondaire. Définir la communication non-verbale d'une façon 

négative, comme étant précisément non-verbale, revient 

implicitement à accorder une certaine prééminence à la 

communication verbale – ce qui n'est évidemment pas sans rapport 

avec la fonction de la maîtrise de la langue dans les hiérarchies 

sociales – laquelle, en toute logique, devrait plutôt être appelée 

communication non-non-verbale. Plus encore, l'opposition du verbal 

et du non-verbal est scientifiquement illégitime, étant donné qu'il est 

possible de communiquer sur le seul mode non-verbal (gestes, 

mimiques, images…), mais qu'il est strictement impossible de 

communiquer verbalement sans communiquer en même temps non-
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verbalement. Je peux faire un dessin sans le commenter, oralement 

ou par écrit, mais je ne peux jamais parler ni écrire sans le faire d'une 

certaine manière. Ainsi le rapport entre verbal et non-verbal n'est pas 

un rapport d'opposition, mais un rapport d'inclusion partielle : il n'y a 

pas une communication verbale et une communication non-verbale, 

mais bien une communication humaine, avec des aspects verbaux et 

des aspects non-verbaux. 

La manière de s'exprimer dans une langue peut dévoiler le 

rapport qu'on instaure avec soi-même et le monde de la parole. 

Dès la naissance, l'enfant est plongé dans un processus 

d'interaction sociale, mais comme l'indique J.S. BRUNER 1983[5], 

elle se situe dans le contexte général de la culture. Le mécanisme 

général de ces interactions permet l'ajustement entre le système de 

l'enfant et celui de l'adulte et fournit un "micro-cosme" dont la 

continuité est assurée par le fait que l'adulte construit avec l'enfant ce 

que J.S. BRUNER appelle une "MINI-CULTURE". Ainsi le bébé est 

déjà membre de la culture. 

Mais qu'est-ce qui dans le statut social du créole a pu, peut, ou 

pourrait déclencher une inhibition verbale?  

Au départ, le créole n'était l'objet d'aucun mépris et les 

locuteurs n'étaient victimes d'aucune discrimination. 

Le créole fut longtemps le véhicule symbolique de résistance. 

De 1848 - 1946, l'institution scolaire et l'imposition du français vont 

se mettre en place. Depuis 1946, le phénomène d'assimilation a 

renforcé l'emprise économique, politique, culturelle de la France en 

Guadeloupe. Le statut est tel, que l'on ne nous a pas laissé la liberté 

de choisir ou ne pas choisir l'utilisation du créole. 

Pour bon nombre de parents d'aujourd'hui, enfants d'hier, le 

créole fut si humilié, écrasé, bafoué qu'ils ont fini par "intérioriser 

une forme de dénigrement de leur langue première" [6]. 

Les parents vont transmettre à leurs enfants cette connotation 

négative à l'égard du créole. Ce qui dans bien des cas a pu 

décourager l'enfant à développer des capacités verbales en créole. 

La communication n'est pas un processus où un émetteur 

envoie un message à un récepteur. Ce qui n'est alors qu'une 

information (ex. : la «note de service»). La note de service ne tient 

pas compte de la réponse de l'interlocuteur, ni de l'influence de cette 

réponse sur la nature même du message envoyé par «l'émetteur».  

Supposons que vous annonciez une nouvelle que vous croyez banale 
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à un de vos amis et que, dès vos premières paroles, il montre des 

signes de détresse, d'agitation ou d'hilarité. Il est à peu près certain 

que vous allez vous interrompre pour demander ce qui se passe ou, 

tout au moins, modifier la façon dont vous vous exprimiez. Le 

processus de communication est une boucle de rétroaction : chacun 

des interlocuteurs exerce une influence sur l'autre, et ce, de façon 

continue, consciemment ou non. Pour communiquer il est nécessaire 

d'être attentif à la réponse de son interlocuteur. Il est pour cela 

nécessaire d'exercer son sens de l'observation et de le développer, de 

telle façon que des signes minimaux puissent être perçus. Il faut 

également se montrer flexible et tenir compte de ce qui a été perçu, 

en modifiant sa façon de communiquer au fur et à mesure des retours 

d'information (ou feed-back). 

La communication non-verbale comprend un ensemble vaste 

et hétérogène des processus ayant des propriétés communicatives, en 

commençant par les comportements plus manifestes et macroscopes 

comme l’aspect extérieur, les comportements de relation spatiale 

avec les autres (rapprochements, prises de distance) et les 

mouvements du corps (du tronc, des membres ou de la tête), 

jusqu’aux activités moins évidentes ou plus fugaces, comme les 

expressions faciales, les regards et les contacts visuels, les 

intonations vocales. Ces dernières, en fait, qui accompagnent les 

expressions verbales, sont nommées souvent « para verbales, mais 

appartiennent au répertoire des signes non-verbaux.Les êtres 

humains utilisent comme moyens de communication non-verbale des 

signes visuels mentionnés (et d’autres, comme par exemple les 

femmes qui, pour attirer l’attention des hommes, marchent en 

balançant les hanches ou montrent les jambes en les croisant), des 

signes vocaux séduisants (les tonalités graves, un peu rauques chez 

les hommes, des tonalités plus hautes que celles résultantes de leur 

tendance naturelle chez les femmes). Ces signes ne sont pas toujours 

utilisés consciemment, au contraire (en bonne partie, ils sont 

inconscients), comme, d’autre part, l’est leur réception (qu’on songe 

aux fameuses phéromones, captées par l’odorat). L’approche 

psychologique à l’étude de la communication non-verbale repose sur 

les données rassemblées par la psychologie expérimentale, la 

psychologie sociale mais aussi la psychologie du développement, la 

psychologie clinique, voire la psychiatrie. L’étude systématique de la 

communication non-verbale en psychologie expérimentale se 
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développe rapidement pendant les premières décades du XXème 

siècle à la suite de l’intérêt de la psychologie Gestalt pour les 

principes de l’organisation de la perception. Les chercheurs ont 

étudié les expressions faciales des émotions, les vocalisations et les 

gestes spontanés.  

Il existe dans la littérature plusieurs classifications des 

procédés de la communication non - verbale. Marino Bonaiuto 

(2007) en propose une récente, basée surtout sur les travaux de 

Ekman et Friesen (1969) Argyle (1974) et de Mastonondi (1998)[7]. 

Les éléments de la communication non-verbale sont disposés selon 

une échelle, commençant du haut vers le bas, par les signes plus 

manifestes (aspect extérieur et comportement spatial) jusqu’aux ceux 

moins évidents (mouvements des parties du visage, signes vocaux – 

para verbaux). Lors de la rédaction d'un courrier, la formule de 

politesse , phrase se plaçant en fin de lettre, est plus ou moins 

convenue et solennelle. Générales, déférentes ou conviviales les 

formules de politesse différent selon le dentinaire du courrier.  

La bonne formule de politesse pour chacun de vos 

correspondants.  

Les formules de politesse classiques comprennent 2 éléments à 

savoir la formule d'appel qui désigne l'interlocuteur : "Monsieur", 

"Messieurs", "Cher Monsieur", "Maître", et la formule finale plus ou 

moins déférente : "l'expression de mes sentiments distingués", 

"l'expression de ma considération distinguée ", "l'expression de mes 

sentiments dévoués", "l'expression de ma profonde gratitude".  

Il est donc important lors de la rédaction de son courrier, de le 

terminer par la bonne formule de politesse. Il existe de nombreuses 

formules de politesse[9] adaptées à toutes les situations et à tous les 

destinataires : 

Voici quelques formules de politesse classiques les plus 

courantes:  

Formules de politesse générale  

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération 

distinguée  

- Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments 

les meilleurs  

- Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

distingués  

Formules de politesse non formelles ou amicales  

http://www.dicocitations.com/formule-politesse.php
http://www.dicocitations.com/formule-politesse.php
http://www.dicocitations.com/formule-politesse.php
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- Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes 

sentiments respectueux.  

- Avec mes remerciements, je vous prie de trouver ici, 

Madame, Mademoiselle, l'expression de mes sentiments distingués.  

- Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

- Croyez, Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs  

- Bien à vous  

- Veuillez trouver ici l'assurance de mon amitié  

- Votre dévoué  

- Cordialement  

Formules d'appel  

-Pour une personne que l'on ne connaît pas : Monsieur, 

Madame, Mademoiselle.  

-Pour une personne que l'on connaît un peu : Cher Monsieur, 

Chère Madame, Chère Mademoiselle mais aussi : Cher confrère, 

Mon cher frère, Ma chère tante, Mon cher Bernard, Cher Gérard,... 

Toutes ces formules s'écrivent en entier, sans abréviations.  

Formules finales  

-Répétez toujours dans la formule finale les termes qui ont été 

employés dans l'appellation : à Monsieur le Directeur doit répondre 

une formule finale du type : Veuillez accepter, Monsieur le 

Directeur, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.  

-Vous marquerez plus de déférence envers le destinataire en utilisant 

le verbe agréer (Veuillez agréer) à la place de recevoir, et en 

substituant expression à assurance. Cependant la simplicité du style a 

souvent bien des charmes.  

-Lorsqu'un homme s'adresse à une femme, l'usage conseille les 

formules : ...mes hommages ou ...mes sentiments respectueux.  

Voici quelques formules de politesse traditionnelles  

-Ordre croissant de déférence : Cordialement..., Bien 

amicalement..., Amicalement..., Recevez..., Croyez à..., Agréez..., Je 

vous prie d'agréer..., Je vous prie de recevoir..., Je vous prie de croire 

à..., Veuillez croire à..., Veuillez agréer..., Daignez agréer...  

-Vous pouvez aussi composer :...cordialement vôtre, ...mon amical 

souvenir, ...toute notre amitié, ... mes sentiments amicaux, ...mes 

sincères salutations, ... mes meilleurs sentiments, ... mes sentiments 

distingués, ...mes sentiments respectueux, ...mes sentiments dévoués, 

...ma respectueuse sympathie, ...ma considération distinguée, ...ma 
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parfaite considération, ...mon respectueux dévouement, ...mon 

profond respect, ...ma haute considération.  

Formules de politesse pour une invitation à un mariage  

- Nous espérons que vous répondrez par l’affirmative à cet 

événement si cher à notre cœur.  

          - Votre présence nous remplirait le cœur. Veuillez confirmer 

que vous serez des nôtres pour ce grand jour. 

Formules de politesse Remerciement adressé à une lettre de 

condoléance  

- Très sensibles aux marques de sympathie que vous leur avez 

témoignées à l'occasion du décès de ... vous prient de trouver ici 

l'expression de leur profonde reconnaissance.  

Formules de politesse : pour une femme que l'on ne connaît 

pas, écrites par un homme  

-Veuillez agréer, Madame, mes respectueux hommages. ou Je 

vous prie d'agréer, Madame, l'hommage de mes sentiments 

respectueux. ou Croyez, Madame, à mes sentiments les plus 

respectueux. ou Daignez agréer, Madame, l'hommage de mon 

profond respect. ou Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes 

respectueux hommages. ou Veuillez agréer, Madame, l'expression de 

mes sentiments distingués. ou Je vous prie d'agréer, Madame, 

l'hommage de ma respectueuse considération.  

Formules de politesse : pour une femme que l'on ne connaît 

pas, écrites par une femme  

-Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes meilleurs 

sentiments. ou Veuillez croire, Madame, à mes sentiments 

respectueux et dévoués. ou Je vous prie d'accepter, Madame, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. ou Veuillez accepter, 

Madame, l'expression de ma considération distinguée. ou Recevez, 

Madame, l'expression de mes sentiments distingués.  

Formules de politesse : pour une femme que l'on connaît, 

écrites par une femme  

-Recevez, chère amie, l'expression de mes sentiments 

amicaux. ou Croyez, chère [Prénom], à mon cordial souvenir. ou Je 

vous prie d'accepter, Madame, l'expression de ma sympathie. ou En 

vous priant d'accepter, Madame, l'expression de mes meilleurs 

sentiments. ou En vous priant de croire à mes meilleurs sentiments. 

ou Avec mes pensées mes meilleures. ou Croyez, Madame, à mes 

très affectueux sentiments.  
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Formules de politesse : pour une femme que l'on connaît, 

écrites par un homme  

-Croyez, chère Madame, à l'expression de mes meilleurs 

sentiments. ou Croyez à mes meilleurs sentiments. ou Je vous prie 

d'accepter, Madame, avec mes hommages, l'expression de ma 

respectueuse sympathie. ou Veuillez agréer, Madame, l'expression de 

mes sentiments dévoués. ou Croyez à mes meilleurs sentiments. ou 

Recevez, chère Madame, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. ou Soyez assurée, chère Madame, de mes plus fidèles 

pensées.  

Formules de politesse : pour un homme que l'on ne connaît 

pas, écrites par un homme.   

-Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments 

distingués. ou Recevez, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

respectueux. ou Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de 

mes meilleurs sentiments. ou Daignez agréer, Monsieur, l'expression 

de ma considération. ou Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 

mon profond respect. ou Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments 

dévoués. ou Soyez assuré, Monsieur, de ma parfaite considération. 

ou Recevez, Monsieur, mes biens sincères salutations. ou Je vous 

prie d'agréer, Monsieur, mes meilleures salutations. ou Croyez, 

Monsieur, à mes meilleurs sentiments. ou Veuillez accepter, 

Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  

Formules de politesse : pour un homme que l'on ne connaît 

pas, écrites par une femme  

-Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

distingués. ou Recevez, Monsieur, l'expression de mes meilleurs 

sentiments. ou Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations. ou 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. 

ou Croyez, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. ou Recevez, 

Monsieur, mes salutations bien sincères. ou Veuillez accepter, 

Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. ou Acceptez, 

Monsieur, mes salutations distinguées. ou Veuillez croire, Monsieur, 

à mes sentiments respectueux. ou Je vous prie de recevoir, Monsieur, 

mes salutations respectueuses.  

Formules de politesse : pour un homme que l'on connaît, 

écrites par une femme . 

-Agréez, Monsieur, mes cordiales salutations. ou Veuillez 

agréer, cher Monsieur, l'expression de ma sympathie. ou Acceptez, 
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cher Monsieur, mes pensées amicales. ou Avec l'assurance de ma 

cordiale sympathie. ou Recevez, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments affectueux. ou Croyez, Monsieur, à mon meilleur 

souvenir.  

Formules de politesse : pour un homme que l'on connaît, 

écrites par un homme  

-Veuillez croire à mon meilleur souvenir. ou Veuillez trouver 

ici l'assurance de ma cordiale sympathie. ou Veuillez agréer, 

Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. ou 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

ou Croyez, Monsieur, en mes sentiments amicaux et dévoués.  

Formules de politesse : à un supérieur, écrites par un homme  

-Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

respectueux. ou Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes remerciements 

respectueux. ou Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mon 

profond respect. ou Recevez, Monsieur, mes salutations 

respectueuses. ou Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute 

considération. ou Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes 

sentiments respectueux, de mon entier dévouement. ou Veuillez 

croire, Monsieur le ..., à mes sentiments dévoués et respectueux.  

Formules de politesse : à un supérieur, écrites par une femme  

-Acceptez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. ou 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

respectueux. ou Veuillez croire, Monsieur, à ma haute considération. 

ou Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses. ou Veuillez 

agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux et 

dévoués. ou Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mon profond 

respect. ou Veuillez croire, Monsieur le ..., à mes sentiments dévoués 

et respectueux.  

Formules de politesse : à un inférieur, écrites par une femme  

-Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. ou 

Recevez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. ou 

Croyez, Monsieur, à ma considération distinguée.  

Formules de politesse : à un inférieur, écrites par un homme -

Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. ou 

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. ou 

Croyez, Monsieur, à ma considération distinguée.  

Formules de politesse : pour une jeune fille, écrites par un 

homme  
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-Veuillez recevoir, Mademoiselle, l'hommage de mes sentiments 

respectueux. ou Je vous prie d'accepter, Mademoiselle, l'expression 

de mes sentiments dévoués.  

Formules de politesse : pour une jeune fille, écrites par une 

femme  

-Acceptez, Mademoiselle, mes cordiales salutations. ou En vous 

priant de me croire, Mademoiselle, amicalement vôtre. Formules de 

politesse : relation commerciale, écrites par une femme / un homme  

Formule de politesse : pour un Chef d'état, écrite par un 

homme  

-Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments 

distingués. ou Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de 

notre parfaite considération.  

Formule de politesse : pour un Chef d'état, écrite par un 

homme  

-Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'hommage 

de mon profond respect.  

Formule de politesse : pour un Chef d'état, écrite par une 

femme  

-Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, 

l'expression de mes sentiments très respectueux.  

Formule de politesse : pour un Prince non régnant, écrite par 

une femme  

-Je vous prie d'agréer, Prince, l'expression de ma respectueuse 

considération.  

Formule de politesse : pour un Prince non régnant, écrite par 

un homme  

-Je vous prie d'agréer, Prince, l'assurance de ma respectueuse 

considération.  

Formule de politesse : pour une Princesse non régnant, écrite 

par un homme  

-Je vous prie d'agréer, Madame la Princesse, l'expression de 

mes respectueux hommages. Formule de politesse : pour une 

Princesse non régnant, écrite par une femme  

-Je vous prie d'agréer, Madame la Princesse, l'expression de mes 

sentiments respectueux.  

Formule de politesse : pour un duc non régnant, écrite par une 

femme  
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-Je vous prie d'agréer, Monsieur le Duc, l'expression de ma 

respectueuse considération.  

Formule de politesse : pour un duc, écrite par un homme  

-Je vous prie d'agréer, Monsieur le Duc, l'expression de ma 

respectueuse considération.  

Formule de politesse : pour une duchesse, écrite par un homme  

-Je vous prie d'agréer, Madame la Duchesse, l'expression de 

mes respectueux hommages.  

Formule de politesse : pour une duchesse, écrite par une 

femme  

-Je vous prie d'agréer, Madame la Duchesse, l'expression de 

mes respectueux sentiments.  
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THE BILDUNGSROMAN AS A CONTINUITY OF 

ANTIQUITY AND PICARESQUE FICTION 

 

Ina MITITELU, 

      Catedra de Filologie Engleză 

 
În acest studiu ne-am propus să determinăm elementele tematice şi 

narative ce ţin de tradiţiile prozei antice si a celei picareşti valorificate 

creator în romanul Victorian, de tip Bildungroman (romanul evolutiei unei 

personalitati) din secolul al XIX-lea.  În articol sînt prezentate consideraţii 

cu privire la  modul în care autorii britanici, prin intermediul acestui tip de 

roman, au preluat tradiţiile si convenţiile unor modele literare de success, 

şi le-au modificat conform propriei sensibilitţţi şi al specificului timpului şi 

societăţii în care au vieţuit şi activat.  

Statuarea modului în care Bildungstomanul, ca sistem literar, 

deformează, adică se detaşează de aceşti precursori ne permite să 

evidenţiem individualitatea şi originalitatea unei forme literare proprii 

spaţiului său cultural, precum şi originalitatea scriitorilor britanici. Nu în 

ultimul rind, este important să concludem că literatura unui spaţiu cultural 

se va constitui pe baza unor sisteme deja existente, însa odata cu receptarea 

unor elemente deja consolidate anterior, acel sistem literar işi va crea 

propria formă şi îşi va defini propriile funcţii în dependenta de specificul 

său naţional.  

 

The place of literature in history is reified by the rise, 

development and consolidation of succeeding each other literary 

periods, movements, trends, writers, and literary works. Each of 

these is rooted in the previous ones, represents a continuation of the 

previous ones, attempting at suppressing them and taking their place 

in literary history.  

Most interesting is that each period, movement, trend, writer 

and text is followed by another, each has its own rise, development, 

consolidation and decline, but not complete disappearance, as each 

one influences the next, gives its origins or is rejected by the next 

one, or the elements of a system are acknowledged in the systems of 

the subsequent periods, movements, trends,, and literary works under 

different forms and functions. Each period and text represents one to 

another tradition and innovation, placed one against the other, where 

a continuous ‘battle’ takes place between their elements.  

This study focuses on the Victorian Bildungsroman, its 

certain characteristic features, principles and devices, and a number 
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of structural elements correlated within one fictional pattern, with an 

emphasis of this form evolving from other literary traditions, one of 

them being the Spanish classical picaresque prose of the 16
th
 c.  

Often the critics suggest that the rise and development of the 

literary form determines the change of function, yet the function in 

its turn searches for its form, hence their independence. The 

variability of the function of a formal element of the system, the 

appearance of a new function of a formal element or its association 

with another function, the differential interaction of the elements of a 

system, the existence of some ‘dominant’ element that produce as 

such the ‘deformation’ of other elements mean actually, in I. 

Tynyanov’s opinion  “the literary evolution as the substitution of the 

systems” [1].    

The interrelation between the Bildungsroman type and the 

picaresque novel is approached by the Moldovan critic and professor 

P. Golban in several of his works,  as The Literature of a Turbulent 

Age. 17
th

 Century British Literature (2007) and A Student's Guide 

to English Literature. Romantic Movement and the Victorian Age 

(1998), as well as by the American critic R. Bjornson in The 

Picaresque Hero  in European Fiction (1997).  

 Influenced by the ideas of I. Tynyanov, P. Golban claims 

“the substitution of a literary system, with reference to the concept of 

‘tradition’ in literature, varies from period to period; they may occur 

rapidly or slowly; they do not necessarily require the complete 

renewal or replacement of the formal elements of the system but 

rather a new function of these formal elements (hence the idea that 

the comparison of certain literary phenomena must be made on the 

basis of functions, not only forms)” [2, p. 16]  And thus what may be 

called ‘traditionalism’ is, as to give an example from I. Tynyanov, 

the fact that “each literary movement in a given period seeks its 

supporting point in the preceding systems, as each new genre, form 

or type of literary text does” [2, p 17].  

Relevant to this issue is that “in the study of two literary 

systems, especially if a process of reception of a literature in another 

one of another cultural background is involved, one should face 

some national peculiarities of literary history, or the individual 

creative imagination that is both reality to determine an established 

tradition, model or pattern of writing and to provide the unexpected 

innovation, literary experimentation, and modernization of the 



 135 

literary discourse” [2]. That is, the interrelation between ‘tradition’ 

and ‘innovation’ in the historical advancement of literature acts upon 

a literary system that, by placing a group of its elements in the 

‘dominant’ position, makes possible the deformation of other 

elements , and a new work emerges into literature and takes on its 

own literary function through this ‘dominant’.  

As a result, one must say that this is the factor that 

determines the change and development of the literary phenomena in 

the course of different succeeding periods.  

This is also true concerning any particular tradition, or type 

of literary text. The dominance of such elements as adventure, 

ordeal, trial, chronotope or road, moral issues or personal conduct, 

love experience, autobiography, change of condition with respect to 

social background, representing the system of the picaresque novel 

[3. p, 65], to which the ‘dominant’ element of character formation is 

added in J. W. Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre, makes 

possible the rise in the 19
th
 century of the fictioal system of the 

Bildungsroman.  

This type of novel, now a literary tradition, “seeks its 

supporting points in the previous systems, especially in those of the 

ancient and picaresque narratives, but places in its turn a group of 

its elements in the ‘dominant’ position, makes possible the 

deformation of other elements”  

[2, p.18] and as the result works representing the related fictional 

types of Entwicklungsroman, Erziehungsroman and Künstlerroman 

emerge into world literature.  

The most important stage of development and the final 

consolidation of the Bildungsroman as a literary tradition in English 

literature belong to the Victorian Age, though the antecedents of 

such a fictional discourse are to be found diachronically throughout 

the entire process of prose development from Antiquity; and “it has 

been continued in 20th century novel writing with necessary new 

nuances and deviations (to mention only the modern rejection of the 

idea of progress, or the sense of crisis, chaos and confusion, or the 

multiple point of view with regard to the narrative organization of 

the literary discourse, and many others which suggest new, 

interesting perspectives of analysis”) [4. p. 34].  

The critics claim that, let alone the Spanish picaresque prose, 

the ancient narratives provide, as well, a number of thematic 
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attributes involving the character’s life-time as life-experience, for 

instance adventure, ordeal, trial, moral issues of personal conduct, 

love, struggle for survival, autobiographical substratum, and many 

others, “none of which, however, though diachronically applied and 

developed by many authors until the end of the 18th century 

(especially by the writers of the picaresque novel), ever offered 

premises for the formation of personality, which is actually the final 

literary appeal and desired culmination of every Bildungsroman (yet 

suggesting evolution, change of condition with respect to social 

background, and many others)” [4, p. 36].  

 It is to be emphasized that the rise and development of novel 

writing from Antiquity until the 18th century also suggests the 

existence of other fictional devices that appear as literary concerns in 

the Bildungsroman, such as sin, arrest, imprisonment, penance, 

escape. The original thematic essence of these elementsapplied and 

used to render the hero’s exterior change and condition within social 

relationshipshas been shifted by the Victorian author of 

Bildungsroman in order to reveal the very essence of the hero’s inner 

life. In this respect, they become elements of a psychological, mental 

process of change which may determine the hero’s maturation in the 

sense of formation of his personality. 

P. Golban conveys the idea that the Victorian Bildungsroman 

“involves the principle of crisis, revelation and change leading to the 

formation of personality, while the elements in the fiction from 

Antiquity until the end of the 18th century reveal the static 

presentation of a static process of development, hence the character 

is static and the change is actually a pseudo-change, for it asserts 

primarily the outward condition of the hero, lacking the concern with 

the spiritual component” [4, p. 45]. The critic believes that the 

formation of a personality should account for both the inward and the 

outward, emphasizing the former aspect, and the idea of difference in 

the process of inner change. 

The same critic claims in A Student's Guide to English 

Literature. Romantic Movement and the Victorian Age that it was 

not until Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre that the formation of 

personality was equaled as a literary concern to the rendering of 

social background, or ever considered as a literary concern. Until 

Goethe produced his novel, at the end of the 18
th
 century, the 

experience of life, following the scheme of the ancient and 
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picaresque novel, was important only for the evolution and 

development of the character’s condition: the chronotope of roadway 

contributes to the hero’s relations and contacts with different social 

layers, where the author’s critical outlook is more or less 

predominant. The character remained fixed, with his inner life static 

from the beginning till the end, and the unchanged spiritual essence 

determined the linear movement of the entire narrative structure, as 

well as the logical succession of events. 

What is important to mention is that “the fiction from 

Antiquity until the 18th century has in some respects a confessional 

quality, which is an aspect of concern of the hero, whether a 

narrator of his own story within a first person narration or not, may 

have sinned, done penance, developed, but he is hardly matured in 

the process of development” [4, p. 44]. In turn, Goethe does not 

merely recount a number of adventures and love encounters; he 

rather introduces the theme of formation (in the sense of maturation) 

of a human personality amid the vortex of life, as the author himself 

noted (against Rousseau’s conception expressed in Emile (1672), for 

example, or by Emily Bronte in Wuthering Heights (1847), where 

the evolution and education of a young personality should exclude 

any social determinism). 

As for the succeeding periods (trends) in English literature 

dealing with the theme of childhood, they need a special critical 

approach, especially the Victorian fiction as Bildungsroman, for one 

may detect there the same lasting concern with the infantile 

experience and its importance for the general process of character 

formation, a concern which was anticipated, by the literary writings 

belonging to the romantic movement,  “the main influence and the 

most familiar model was provided, however, as it is often 

hypothesized, by Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre” [p. 1,. 

Golban  Guide to English Literature. Romantic Movement and the 

Victorian Age].  

The latter vision considers the idea of the child, the symbolic 

image for the mature narrator of his childhood. To follow Jung’s 

conception, the archetype of the child suggests the psychic 

wholeness of man, for, as it is rendered in the Victorian novel of 

formation, some of the unconscious aspects of the psyche are being 

repressed almost to the point of exclusion [5, p. 97].  
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Critics believe that “by emphasizing the visionary capacity of 

the child, his strong sensitivity and imaginative creativity, his 

instinctive action, set up against the rationality and excessive 

morality of the adults, the Victorian writers of Bildungsroman 

express the truth that only when the protagonist in formation realizes 

himself as a whole of mind and emotion, action and instinct” [5], that 

is to say, the hero acquires a sense of himself, the formation of 

personality becomes a reality (as in The History of Pendennis 

(1848-50), David Copperfield (1850), Jane Eyre (1847), or The Way 

of All Flesh (1903)), a possible culmination of his entire process of 

development and initiation (as in Great Expectations (1860-61)). 

Otherwise, when the division between mind and feeling, morality 

and instinct dominates the fictional material and the reconciliation 

between the outward and the inward is impossible, the entire process 

of development renders formation as tragedy or mere failure, as in 

Wuthering Heights or The Mill on the Floss (1860). 

As the sources one has investigated come to suggest on the 

level of technique the deviations, that is, certain modifications of the 

narrative arrangement of the literary discourse, are related to and 

may be revealed through the analysis of the narrative construction of 

Victorian 

Bildungsroman, especially with respect to the so-called linear 

narratives and concentric narratives.  

The one to develop the ideas on the deviations at the level of 

themes, motifs, symbols, and third person strategies, is P. Golban, 

claiming that “they are no less important and should be discussed in 

relation to the narrative construction of the Victorian 

Bildungsroman. Their generality, which may appear as an 

undetailed opinion or point for consideration, is yet formed by 

consideration of specific facts in each novel” [4, p 32]. 

Following the ideas of the critic one determines the first 

deviation, the hero’s process of development may end with a state of 

being reminiscent, that is to say, having the characteristic features of 

the original one, but on a greater level of the hero’s consciousness, 

thus performing a circular movement where the formation is 

complete because of the meaningful correlation between beginning 

and end, or is incomplete, as in David Copperfield, and, respectively, 

in the story of Tom in The Mill on the Floss. Significantly, the 

pattern exists in many great literary works of different cultural 
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systems and historical periodsto mention just the story of Ulysses in 

The Odyssey and the tale of the prodigal son in the Bible, or the state 

of mind of the lyrical I in Tintern Abbey (1798). 

Another deviation would show a greater form of departure, 

when the return to a home is more of a transfiguration rather than a 

reestablishment of the original one (as in The History of Pendennis 

or Wuthering Heights). The third possibility implies an even more 

radical departure, when the hero makes a new spatial reality into a 

new home (congenial, as in Jane Eyre, or obstructing, as for Maggie 

in The Mill on the Floss). 

Finally, the circular movement may disappear, and the 

process of development is a linear journey of the hero; he is not 

returning or establishing any homes, but becomes a rolling-stone, a 

pilgrim with perspectives of accomplishment ambiguous or even 

absent. 

According to these four hypothesized schematic deviations, 

the principle of formation, as well as that of chronotope, works 

differently, determining the existence of a varied fictional typology 

of the novel of formation, or various types of it, especially because of 

important personal emphases of each writer. 

The formation of a personality, for example, may be 

complete, ambiguous, or even absent. But the fact that it is rendered 

ambiguous or as not existing does not imply at all the exclusion of a 

certain novel from the literary range of Bildungsroman (e. g. George 

Meredith’s The Adventures of Harry Richmond (1871) or Walter 

Pater’s Marius the Epicurean 

(1885))[6].  

In the discussion of Victorian Bildungsroman, both through 

generalization and in the detailed consideration of each novel, one 

may more or less clearly emphasize the idea that in spite of all vivid 

differences between the Victorian Bildungsromane, all of them 

should be considered, in matters of literary theory and criticism, as 

narrative and thematic hypostases of one definite fictional system, 

one literary tradition, one artistic pattern, and should be labeled as 

such. 

To agree with the critics, one may conclude that the common 

features, devices and elements of the previous forms of fiction and 

the Victorian Bildungsroman are strong and numerous, as well as 

there are a number of structural and thematic deviations, for instance 
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the different vision of formation, the linear and concentric movement 

of the narration, different narrative principles or kinds of the narrator, 

or the fact that David’s ‘everything was as it used to be’ is definitely 

in no respect the locus classicus of the Bildungsroman as a distinct 

type/system of novel.       

What is important to be concluded as well is that any literary 

text produced in British history, should be included in the overall 

system of English or international culture heritage not only for the 

sake of rendering its completeness and aesthetic validity, but also in 

order to reveal them as being different in kind, unique and 

representative.  
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THE STRATEGIES OF LEGAL TERMS 

TRANSLATION FROM ENGLISH INTO ROMANAIAN 

 

Ina DANDEŞ,  

                                                               Catedra de Filologie Engleză 

 
Articolul prezent este dedicat traducerii terminologiei juridice din 

limba engleză în Română. De asemenea este orientat spre evidenţierea 

strategiilor şi metodelor  utilizate la transferul lor din limba sursă în limba 

ţintă. Ceea ce a condiţionat selectarea temei de investigaţie a fost faptul că, 

în contextul globalizării, ne confruntăm, din ce în ce mai mult cu texte cu un 

limbaj specializat. Anume incongruenţa dintre termenii englezeşti şi cei 

Româneşti fac traducerea lor dificilă. 

 

Legal translation should have a specialized character that 

requires basic knowledge of the legal system. In order to prevent 

superficial translations, a legal translator should know that within the 

legal field he has to use only specialized language that implies the 

use of specific terms. Terms are defined by Sager as lexical items 

representing discrete concepts that form the knowledge system of a 

given subject field; he sees terms as “depositories of knowledge” [1]. 

As a result, legal terms show a certain degree of asymmetry between 

national systems, which poses a major translation problem. 

Although it is always easier to use an equivalent formed by 

means of transcription or word for word translation, the specialized 

language of legal translation dictates fixed rules of term rendering, 

because the translation of each sentence has to be very accurate and 

precise.  

Further, the methods used while translating the English legal 

terms into Romanian are presented:  

1) Equivalence-oriented Translation  

Alcaraz and Hughes, arguing for equivalence, state: "After 

all, the aim, in legal as in other forms of translation, is to provide 

target versions that are at least as readable and natural as their 

source predecessors" [2].  

We use this method when the Romanian and English 

equivalents are different. For example: 

     e.g.: Guilt - vinovăţie 

     e.g.: Statement – cerere 

     Equivalence-oriented translation can be divided into: 
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Total equivalence  

Total Equivalence is usually common for monosemantic 

terms, when the word in Target Language (TL) has only one 

equivalent in the Source Language (SL). 

 Some examples of Total equivalence are the following: 

     e.g.: Swindler - escroc 

     e.g.: Demandant - reclamant 

 Partial Equivalence  

 Partial Equivalence is used with polysemantic terms 

when a word in TL has few equivalents in the SL. For example:  

e.g.: supervisor – inspervisor, supraveghetor 

e.g.: bill – reclamaţie, plîngere 

False equivalence  

It happens when one term in SL seems to correspond to 

another in the TL but it has a completely different meaning. 

That is why the translator and has to be very attentive while 

translating these terms and to check their meanings in the 

dictionary. Some examples of false equivalence are: 

e.g.: conspiracy – complot not conspiraţie 

e.g.: parole – cuvînt de onoare not parolă 

2) Transcription-oriented Translation  

This kind of translation is used when the form of the terms 

in both languages are the same. Usually the translator doesn’t 

face any difficulties while translating such terms, as it is easy to 

find the equivalent. For example: 

e.g.: Supplement – suplement 

e.g.: Suspend – a suspenda 

e.g.: Effect - efect 

e.g.: Execute – a executa 

3) Word-for-word Translation  

In this case every word in part should be translated in 

order to obtain the equivalents. Here are some examples of word 

-for-word translation: 

e.g.: Stolen property – proprietate furată 

e.g.: Grave crime – infracţiune gravă 

e.g.: Lie detector – detectorul minciunii 

e.g: Suspected person – persoană suspectată 

4) Lack of Equivalence  

Sometimes it happens that terms cannot be translated into 
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Romanian, as they do not have equivalents. Thus the translator 

has to explain the meaning of the term in order for everybody to 

understand it. For example: 

e.g.: Lifer  - condamnat la privaţiunea de libertate pe viaţă 

e.g.: Relegate – a transmite dosarul de la instanţa superioară 

în instanţa inferioară 

e.g.: Double jeopardy – interzicerea repetării urmăririi 

penale a unuia şi aceluiaşi dosar 

If speaking about Law Terminological Combinations we 

have to admit that it is more difficult to deal with terminological 

combinations, because a translator should take into 

consideration the context they are used in. 

 The methods used while translating Law 

Terminological Combinations are: 

1) Word-for-word translation  

Some examples of rendering the combinations by 

translating each constituent part are the following: 

e.g.: Dissenting opinion – opinie separată 

e.g.: Detain in custody – a deţine în custodie 

e.g.: Deceitful witness – martor mincinos 

e.g.: Juvenile deliquent – criminal juvenile 

However, the translators are advised to avoid “word-for-

word mentality” [3]. 

2) Concrete equivalents  

At this point a translator should consult a dictionary and 

remember these terminological combinations, because the TL 

equivalent differs in meaning with SL term. For example: 

e.g.: Criminal case – dosar penal 

e.g.: Cross-examination – interogatoriu încrucişat 

e.g.: Dead letter – lege abrogată 

e.g.: Dactylogram – amprentă digitală 

3) Contextual equivalents  

Contextual equivalence represents the translation that is 

done in conformity with the context, for example: 

e.g.: Construction of a judgment – interpretarea unei 

hotărîri judecătoreşti 

e.g.: Judgments on the merits – judecată de fond 

 Main Strategies for Terms Translation  

Legal translation is regarded by some researchers as one of 
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the most challenging endeavors, "combining the inventiveness of 

literary translation with the terminological precision of technical 

translation" [4]. It is mainly due to the specificity of legal 

language and, in particular, the system-bound nature of legal 

terminology. That’s why in order to obtain a good translation a 

specialist should use different strategies suitable for each case. 

Among the main devices for Terms Translation we can mention: 

1) Find a Romanian equivalent of the Term 

In order to do this a translator should keep in mind that 

different situations are possible for example: 

The Romanian equivalent for the English term differs in 

form. For example: 

e.g.: Customary rules - uzanţe 

e.g.: Code of practice - jurisprudenţa                                                                                                                                                    

The equivalent is formed by means of transcription 

e.g.: Susceptible - susceptibil 

e.g.: Legislator - legislator 

e.g.: Criminal - criminal 

Equivalent is formed by means of Literate Translation 

e.g.: Corporal punishment – pedeapsă corporală 

e.g.: Material evidence – dovezi directe 

  2) Choose a possible lexical equivalent 

This method allows the translator to choose the most 

appropriate term of possible lexical equivalents, for example: 

Whether to use literate translation or corresponding 

Romanian term 

e.g.: Juvenile delinquency – criminalitatea juvenilă 

e.g.: Ministry of Justice – Ministerul Justiţiei 

To use a transcription or a Romanian term 

e.g.: Crime – crimă, delict 

e.g.: False – fals, greşit 

e.g.: Subject – subiect, chestiune 

e.g.: Support – support, sprijin, susţinere 

4)  Use the Descriptive Translation 

We may use the descriptive translation in case we cannot 

find an appropriate equivalent, thus we have to explain it or to 

give the definition: 

e.g.: Hit-and-run-case – dosar despre crimă, în rezultatul 

căreia, şoferul a părăsit locul accidentului şi s-a ascuns 
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e.g.: Standing – dreptul de a intenta un proces 

e.g.: Retrial – ascultarea repetată a cazului 

The system-bound nature of legal text means that successful 

translation into another language requires competency in at least 

three separate areas: first, a basic knowledge of the legal systems, 

both of the source and target languages; second, familiarity with the 

relevant terminology; and third, competency in the specific legal 

writing style of the target language. Without these competencies, the 

translator’s rendering will be a word-for-word translation that is 

often incomprehensible. 

 The translator must first decode the source text and 

reconstruct its meaning in the target text. In many cases, the 

translator is limited to finding a functional equivalent for a word or 

phrase or a parenthetical explanation because an exact translation is 

impossible.  
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A COMPARATIVE STUDY OF PUBLICISTIC ARTICLES 

HEADLINES AND SCIENTIFIC-    TECHNICAL ARTICLES 

TITLES 

                                                                                                       

Galina PETREA, 
           Catedra de Filologie Engleză 

 

Prezenta lucrare este focusată asupra studiului  aspectului comparat 

a titlurilor articolelor din presa specializată şi a articolelor ştiinţifico-

tehnice din domeniul economico-financiar. Scopul propus este de a face o 

incursiune prin teoriile lingvistice pertinente care se axează pe aspectul 

semantic al semnului lingvistic şi evoluţia lor ulterioară în forma ultimă 

prin prisma gramaticii generativ-transformaţionale cu ţelul, care părea 

cîndva idealist de  a crea o gramatică universală, dar care devine tot mai 

palpabil, materializat in softuri sofisticate de traducere automată din/în 

orice limba.  Cercetarea dată este orientată pe obiect şi de aici recurg 

metodele şi sursele consultate şi aplicate. Concluziile noastre sunt fondate 

pe linia de cercetare lingvistica pe care am adoptat-o şi pe rezultatele 

nemijlocite ale studiilor proprii concret întreprinse.  Concluziile noastre se 

rezumă în faptul că titlul este un macrosemn cu autosemantică incompletă 

care se dezvăluie complet în textul ce urmeaza. Daca titlul articolului 

publicistic din domeniul economic este mai metaforizat, colorat in imagini, 

si procedee stilistice la care se recurge intenţionat (pentru a informa, 

intriga si vinde); titlurile articolelor stiintifico-tehnice sunt mai desfăsurate, 

dar mult mai concrete si concise, conţinînd explicit elementul tematic si 

rematic exprimat printr-un nucleu terminologic. Titlurile stiintifice sunt mai 

independente de context aplicate în cadrul domeniului concret  şi cu o mai 

mare forţă de proiecţie.         

 

The subject of polemics during almost two centuries was to 

establish the text boundaries from the semantic and formal 

perspective. There are different theories. Some equalize the text 

structure with the complex phrase one, applying thus from the 

structural linguistics the principle of strata/layers hierarchy, which 

makes possible to segment/ divide the text into smaller meaningful  

units. But it is obvious that a complete isomorphism is impossible to 

admit.. The text cannot be unconditionally assimilated with an 

arbitrary sequence, chain of sentences, the text forms a significative 

whole, the irreducible basis of the text is A Thing to Say. The overall 

meaning of the text  denotes a higher degree of complexity, which 

imply a range of relations that surpass the system of sentences which 
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form the text. The surface structure, which is derived at the 

lexematic level  doesn’t coincide with the deep one which can be 

extracted applying two pragmatic  categories: communicative 

intention (presupposition) , and discoursive situation.  

The global meaning of the text is formed through the 

actualization of the fragmentary meaning of words and utterances in 

the process of performing the communicative strategy by the author 

in the text, the so-called extratextual information (author’s 

conception, receptor’s personality, cultural-historic information). All 

these elements just like the interrelation of macrostructural 

significative elements – theme, motive, subject, character – are being  

materializied in the compositional structure of the text. 

The 19
th
 century semantics approach is to apply a system of 

invariables, universals of the language. The method prescribes to 

establish  the oppositions contracted by elements at each level 

phonological, syntactic, semantic) and manifests a descriptive, 

formalistic character and is simply non-operative at the superior level 

of units.. The canalization of the analysis to the lower-level units is 

not susceptible of revealing the particular nature of the text.. On the 

contrary, focusing on the minimal units, we distance ourselves from 

observing the correlations that are truly important and which 

constitute its foundation. 

If we are to establish the difference between text and 

discourse, the relation is an implicative one. The discourse has the 

value of an act,  an activity of utterance production, whereas the text 

has the quality of product/output, a formal-linguistic organization of 

the discourse Van Dijk proposes the formula D∩T, where 

D=discourse, T=text, ∩=imply. 

In the post-structuralist stage the research is more oriented on 

discourse practices, treated as space of interaction between 

interlocutors marked by the same social attitude towards language. 

Unlike the “ideal interlocutor” of Naom Chomsky, it is generally 

admitted that a perfect handling of the grammatical code of a 

language is unsatisfactory for an efficient communication as the 

social value of utterances and phrases in specific communicational 

situations is unknown. Thus semasiologists propose two basic levels 

of analysis and namely the surface structure which includes the 

linguistic forms of narration and in-depth structures of the text with 

its semantic-narrative structures. Unlike the profound deep structure, 
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the surface structure (horizontal dimension) , appears as a process of 

syntactic lexicalization of the purpose of  communication. This 

postulate is perfectly valid for informative, scientific texts in which 

the deep structure is revealed, it constitutes a thematic center which 

interferes and intervenes in a global semantic representation, 

comprehensive, including the partial meanings of utterances. This 

fact contests Chomsky’s basic postulate about the priority of the 

semantic component in the generative-transformational mechanism 

of complex sentences. Basically the phrase production runs in a 

consecutivity and lexematic hierarchy predominantly determined by 

the general semiotic plan. 

The headline should be analyzed from a double-focused 

perspective. First, the foregrounded choices that the writer has made 

from the following elements of the linguistic system: topography (a 

larger and bolder typefaces, the use of dash), sounds and rhythm 

(alliteration and a balanced stress pattern); grammar and structure 

(elliptical sentence, and balanced phrases of the same structure); and 

vocabulary. The headline is treated as a text. Then comes the 

pragmatic perspective, because most of these striking choices are 

motivated by the social-cultural situation the writer is working in, the 

medium of his discourse. Putting the headline’s text into relation 

with its context enables us to express some evaluative judgments 

about the possible (perhaps intended) effects of the headline’s 

foregrounded linguistic choices, such as its style, its direct and 

powerful effect on the reader and its intertextual allusion. 

N.Chomsky the founder of the generative-transformational 

grammar, also called a universal grammar, lead to the creation of the 

analysis and synthesis of the text from the perspective of automatic 

machine translation. The investigations of the semantic nature of the 

title undertook by V. Cijacovski, are done from the same perspective. 

The analysis of the titles derives from the postulate that the title, like 

the sentence is considered an integral speech unit, is constructed 

grammatically in conformity with the laws of a concrete natural 

language. The main communicative drivers are the theme and the 

rheme. The theme is derived from the peculiar choice of the 

linguistic units to reflect the content of the text so as to ensure its 

correct perception. The rheme consists in introducing into the 

composition of the title such units so as to foretell the novelty of the 
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text, and to assure the avoiding of ambiguity and erroneously 

interpreted message.  

Having undertaken a contrastive analysis of the simple 

sentence and titles, the above-mentioned author establishes that the 

valence of the simple signs-words limits itself within the boundaries 

of the sentence, the  valence of titles possesses a mach larger scope, 

prognosis which is projected in the entire text..  

Thus this duality of the title which is to be observed, allows to 

interpret the context of the text, establishing valence ties AFTER its 

reading. This peculiarity of the title of being conditioned by the 

following text is called INCOMPLETE AUTOSEMANTIC. 

As a means of typological analysis I have collected a body of 

100 titles from the specialized press, the magazine The Economist 

with the aim to scrutinize them from the formal and structural point 

of view , so as to establish general outlines, versus respectively 100 

titles from scientific-technical magazines such as Journal of Finance 

and Cambridge Journal of Economics. The stated purpose of my 

modest research is, proper, to make use of linguistic tools so as to 

establish formal and functional characteristics of titles in specialized 

press and scientific-technical texts, also applying statistical methods 

of analysis to discern general characteristics, formulate conclusions. 

The formal-semantic analysis of the sample intended for 

analysis, lead us to identify the following categories in the given 

proportion: 

1. Rhetorical questions- 16. More or less developed: 

Ex. Soft landing? On hold? To complete questions- How to squander 

an inheritance? Who’s winning the fight? 

2. Ellipticals-11, containing some kind of negation, 

whether explicit, by contrast, showing an alternative,: Beholden to 

none; Not just for the posh; Those who can’t fight train; Barely ready 

not yet steady.; antithesis-6: Ex. A singing contest and a mouthful of 

platitudes; Painful but manageable; Lonely as a crowd 

3. Full sentences-4. Ex.  Hands up those who want to 

go back to work. A strategic friendship cools; A virus revives; Mr 

Aznar suffered a Shakesperean ending. 

4. Containing prepositions and phrases – 7: Ex. 

Acrimony all around; Off the bottom; From A to Z; 

5. Attributive phrases -6: Ex. A tricky operation; 

Smoke signals; The starship free enterprise.   
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6. Allusions/paraphrases-8. Ex.Virtuous cycle: Dirty 

linen; Crime and punishment; The better of two evils; Oh, To Be in 

Europe. Puns – 7; Ex. One more defenestration; Pigtails and tall 

tales; Generating numbers, a balancing act; A bear’s dream 

7. Containing Proper and Geographical Names – 

13- Ex. Portuguese men-of-war; Sauce Hollandaise; Moore’s law; 

The method behind Mugabe’s madness. 

8. Metaphors-7: Ex. Nuclear chess; Life in the vault: 

Inflated expectations; simile: The human body as a computer bus; 

The difficult birth (of the new statute of the EU); Playing it cool. 

9. Comparison of Adjectives- 7: Ex. Too far say the 

justices; Tighter times ahead;; Getting messier: The better of two 

evils; hyperbola: Intrigue at 10.000 feet. The harder hard sell; A lot 

of exceptional interest 

10. Rhymes, assonance -9: Ex. A right royal row; A 

rash of rules; Zim’s loss, Zam’s gain; Spain’s rain drain: The twins 

win; Repetitions-4; Ex. Up, up and away; He said, she said, his party 

lost; Vote, sweet vote. 

The specific trait for the specialized press titles lies in the fact 

that first of all every title is almost always followed, completed with 

a subtitle, a topical sentence which generally expresses the main  

idea of the article. But through the title itself the author expresses  his 

individual approach, skill to first, accomplish the basic title function 

as stated above to inform but also the basic mass-media purpose, 

complementary, indispensable to capture readers; attention, so as to 

leave an impression, create an attitude, make associations. For one 

more argument we would like to resort to the well-known work of 

the already mentioned remarkable linguist Naom Chomsky 

“Manufacturing consent: The Political Economy of the Mass Media” 

published in 1988 in which he argues that using the propaganda 

model, corporate-owned news mass communication media — print, 

radio, television — are businesses subject to commercial competition 

for advertising revenue and profit. As such, their distortion (editorial 

bias) of news reportage — i.e. what types of news, which items, and 

how they are reported — is consequence of the profit motive that 

requires establishing a stable, profitable business; therefore, news 

businesses favoring profit over the public interest succeed, while 

those favoring reportorial accuracy over profits fail, and are relegated 

to the margins of their markets (low sales and ratings). It is 
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considered that man is unable to accurately perceive and interpret the 

world, that’s why profit driven, biased press may present pertinent 

facts incompletely or inaccurately, or as a fraction of the whole they 

are often arranged to portray a certain , subjective interpretation of 

the event. Propaganda is inherently impossible without a barrier of 

censorship — between the event and the public — thus, the mass 

communication media, by their natures as vehicles for informational 

transmission, are immutably vulnerable to manipulation. Still the 

weak determinism adepts with regard to mass communication are 

opposed to media determinism,  plead in favour of audience 

determinism, the emphasis being placed on instead of media doing 

things for people, media doing things with people.  

Besides the frequent use of rhetorical questions whose basic 

aim is to puzzle, to provoke interest, another widespread procedure is 

negation in all its forms, pointing to alternatives, oppositions, 

contrasts, marked lexically or grammatically, morphologically with 

prefixes, suffixes. Roman Jakobson introduced for the first time the 

concept of markedness as opposed to unmarkedness. Thus he 

distinguishes between  formal markedness in morphologically 

related oppositions consisting in the presence or absence of some 

particular formal feature an example of which is the present tense, 

active voice etc.. Distributional markedness  where formally 

marked terms show a tendency to be restricted in the range of 

contexts in which they occur. John Lyons suggests that distributional 

marking in oppositions is probably determined by semantic marking. 

One form of semantic marking relates to specificity. The unmarked 

term is often used as a generic term whilst the marked term is used in 

a more specific sense. The unmarked term is defined by what it tends 

to exclude. The linguistic marking of signifiers in many of these 

pairings is referred to as 'privative' - consisting of suffixes or prefixes 

signifying lack or absence - e.g. non-, un- or -less. The unmarked 

form is typically dominant and therefore seems to be 'neutral', 

'normal' and 'natural'. It is thus 'transparent' - drawing no attention to 

its invisibly privileged status, whilst the deviance of the marked form 

is salient. Unmarked/marked may thus be read as norm/deviation. It 

is notable that empirical studies have demonstrated that cognitive 

processing is more difficult with marked terms than with unmarked 

terms. How strongly a term is marked also depends on contextual 

frameworks such as genres and sociolects, and in some contexts a 
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pairing may be very deliberately and explicitly reversed when an 

interest group seeks to challenge the ideological priorities which the 

markedness may be taken to reflect.  

Beginning with the 17
th
 century and up to the 19

th
, rhetoritians 

considered the main “master tropes” as being  the metaphor, 

metonymy, synecdoche and irony, suggesting that relationships 

between the signifier and signified consist in: resemblance 

(metaphor), adjacency (metonymy), essentiality (synecdoche) and 

'doubling' (irony), and all the other tropes are reducible. Later on 

Roman Jakobson adopted two tropes rather than four as fundamental 

- metaphor and metonymy, besides he considers them as disorders: 

'similarity disorder' and 'contiguity disorder', in his paper  entitled 

'Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances'. 

This fact was certainly doubted and contested, but it suits us from the 

point of view of tropes used as semantic shift, as marked language as 

a deviation in a normal or special linguistic environment.  

Having undertaken  a formal analysis of the 100 titles from the 

highly specialized scientific-technical articles we have identified 

some obvious, pertaining characteristics, and namely, we could 

clearly distinguish and classify them into 4 formal groups. 

1. Headings containing one or even two rhetorical 

questions, some contain a further explanation, or the explanation 

is placed before the r.q. : -9. 

Ex. a) Who Gambles in the Stock Market? Why Do US Firms 

Hold So Much More Cash Than They Used To?; b) Do Hot Hands 

Exist Among Hedge Fund Managers? An Empirical Evaluation; c) 

Target Behaviour and Financing: How Conclusive is the Evidence? 

2. Headings containing enumerations, which are 

almost never homogenuous, nor ascending, but containing an 

opposition, a kernel element in relation with which the 

confrontation, comparison, analysis is being made- 22: 

Ex. On the Nature of Technologies: Knowledge, Procedures, 

Artifacts and Production Inputs.; 

      Financial Constraints, Debt Caspacity and the Cross-

Section of Stock Returns. 

      Cash Flow, Consumption Risk, And the Cross-Section of 

Stock Returns. 

3. A considerable number of Headings fall under 

this model of organization , a very productive one, consisting in 
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an assertion, or enumeration, and an explanation, syntactically 

presented as an opposition, the two balancing parts separated 

with a colon, the latter part being a precision, or again the kernel 

element, in rapport with which the confrontation is being made.- 

43: 

Ex.  Poverty, Time and Vagueness: Integrating the Core 

Poverty and chronic Poverty Frameworks. 

        Driven to Distraction: Extraneous events and 

Underreaction to Earning News 

        Ambivalence of Cass Subjectivity: The Sharecroppers of 

the Post-Bellum southern USA. 

        The Revealed Preferences of High Technology 

Acquirers: An Analysis of the Innovation Characteristics of their 

Targets. 

4. Containing participial , gerundial phrases or 

clauses- 14: 

Ex. Sensation Seeking, Overconfidence, And Trading 

Activity; Taxes On Tax-Exempt; Financially Constrained Stock 

Returns; Attracting Big Flows By Attracting Big Clients; Frailty 

Correlated Default.. 

At this very point, if we are to attempt a comparative semantic 

analysis of the block of headings, collected from scientific-technical 

articles and specialized press, we would start by pointing down that 

the latter one is intended for the large educated masses of readers, 

whereas the former are meant for highly advised readers, in this 

category the consumers would be more selected, limited to 

specialists in domain, researchers and advanced learners. The 

headings are marked, the markedness for the first category being 

expressed by a frequent usage of semantic shifts, tropes , use of 

rhetorical questions with the aim to puzzle, intrigue readers, a 

powerful, subtle invitation to read the entire article, but presenting as 

we have already mentioned, often a biased point of view of the given 

media holding. In the second block of headings we clearly see a 

more scientifically proven, a more general argument, consisting from 

the thematic information and the new rhematic element. The 

markedness of these headings is expressed by the very compact 

wording, despite of the fact that they may look rather voluminous, 

contain terminological phrases and give a full idea of what the article 

would be about. The projection, or predictability of these headings is 
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much greater. The rhematic element is very often introduced by a 

sort of rewinding, or expansion, or as generative-transformational 

grammatists say Heavy DP (Determiner Phrase) Movement: 

hedge funds/ hedge fund managers,  or in more concrete examples : 

long-standing preference-based explanation; financially constrained 

stock returns. 

 The  nomination process is definitely the most ancient one 

and is always present in language., but it is also referred to as a type 

of translation, reformulation or contrastive analysis between two 

levels of the language. In science as well , knowledge is based on 

former, past methodology of innovation, be it through imitation or 

reaction. The science, even if it seems to create its own language is 

always definable in rapport with its anteriority. The formulation 

which is a kind of reformulation be it direct  or indirect, coaxial or 

reversed, parallel or biased, is always inscribed in a continuity. A 

simple example of reformulation is a chemical formula and the 

linguistic development of the formula, between which there is a 

relation of translation, between the language intended for specialists 

and the language intended for profanes or learners.  

The reformulation manifests a second degree 

conceptualization, which allows a wide range of variations. The 

linguistic observations are characteristic for the discourse where the 

factual dominates but the linguistic is nevertheless compulsory.  

The language of researchers being rejected beyond the wall of 

community, it becomes like a foreign language and a breakdown 

happens in the intercomprehension of the scientific and laymen. The 

numerous texts dealing with scientific vulgarization have the mission 

to penetrate new knowledge and namely making it accessible for the 

public, the results of the scientific research responding to a so-called 

social demand to share the knowledge so as to reestablish the 

communication, a mediation at the discourse level. 
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STREAM-OF-CONSCIOUSNESS AS A LANDMARK OF 

FAULKNER'S STYLE AND ITS CORRELATION WITH THE 

PLOT OF “THE SOUND AND THE FURY” 

 

Tatiana CADUC,  

 Catedra de Filologie Engleză 

 
Prezentul articol, „Fluxul Conştiinţei ca Punct de Reper al Stilului 

lui William Faulkner şi Corelaţia sa cu Subiectul Operei Zgomotul şi 

Furia” se dovedeşte a fi un studiu al importanţei tehnicelor moderniste în 

crearea subiectului romanului modern atât la nivel de stil, cît şi conţinut. 

Studierea fluxului conştiinţei este imperativă în procesul analizei operelor 

moderniste. În cadrul acestui studiu o deosebită atenţie este acordată 

cercetării corelaţiei fluxului conştiinţei cu construcţia subiectul operei cît  

şi identificării lumei interioare a personajelor, utilizate de către autor 

pentru construcţia unui subiect multidimensional al operei. Pentru 

materializarea scopului prezentului studiu, în primul rând a fost definită 

noţiunea cheie- fluxului conştiinţei, iar apoi sa urmărit şi sa analizat modul 

în care gîndurile eroilor se împletesc în scopul construcţiei textului final. 

 

An Introduction to Fiction defines stream of consciousness as 

“a kind of selective omniscience: the presentation of thoughts and 

sense impressions in a lifelike fashion—not in a sequence arranged 

by logic, but mingled randomly.” Psychologist William James first 

coined the term “stream of consciousness” in his book Principles of 

Psychology (1890) to describe the way humans respond to daily life 

through thought and emotion. One of the most essential problems an 

author deals with when choosing a point of view is the capacity to 

control the distance between the novel’s characters and the reader. 

Early writers of fiction had mostly limited themselves to presenting a 

character’s thoughts and feelings through action or dialogue with 

other characters. Stream of consciousness writing was first used in 

the late nineteenth century by writers hoping to break away from the 

formality of Victorian literature. The technique was a bold 

innovation that allowed readers to experience emotional, moral, and 

intellectual thought from inside a character’s head and opened up 

new possibilities for point of view beyond traditional first or third 

person narration. Many of the first writers to use stream of 

consciousness were modernists such as James Joyce (1882–1941), 

Virginia Wolff (1882–1941), D. H. Lawrence (1885–1930), and 
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William Faulkner (1897–1962). In their realistic writing, they strived 

to depict characters, events, and settings in believable, authentic 

ways. Stream of consciousness writing allows an author to create the 

illusion that the reader is privy to sensations and uncensored thoughts 

within a character’s mind before the character has ordered them into 

any rational form or shape. These thoughts are often portrayed 

through direct interior monologue, the presentation of a character’s 

thoughts as if he or she were speaking aloud. The narrator 

disappears, if only for a moment, and the character’s thoughts and 

emotions take over. Interior monologue lays bare the character’s 

private ideas and feelings. The way a character thinks— either 

scattered and disorganized or logical and orderly—provides clues to 

the character’s mental condition, intellect, and emotional stability.[1] 

William Faulkner, as recognized by the majority of critics, 

holds an important place in American fiction. Sometimes accused of 

being grandiose and rhetorical [2], or [3] of failing to provide 

judgment upon his materials, or of making his fictional world more 

ambiguous and complex [4] than the real one, Faulkner, nevertheless, 

has been regarded as an important innovator [5], one willing to make 

new [6]
 
explorations of material and method. The Sound and the 

Fury (1929), now considered an American classic employs the 

techniques of the stream of consciousness. Even while using this 

technique, Faulkner varies it with each section. [7] For example, in 

the Benjy section, Faulkner's style is basically simple; however this 

does not mean that the section is simple, but that each individual 

sentence is a rather simple and uncomplicated one. There are no 

difficult words because the vocabulary of Benjy would naturally be 

simple. Since his mind does not function logically, Faulkner records 

the thinking in terms of basic images. Thus, when Benjy sees the 

gate or the barn, he remembers another event that happened at the 

gate or the barn. Likewise, his thought can be interrupted halfway 

through a thought; sometimes he can return to it and sometimes the 

thought is lost forever. Stylistically, Faulkner has created a powerful 

tour de force by suggesting the functioning of Benjy's mind, but he 

has still brought enough order to that mind so that the reader can 

follow his thoughts. Whereas, Faulkner's style is relatively 

noncomplex in presenting the simple mind of Benjy, when he turns 

to the complex and intricate mind of Quentin, his style changes 

drastically. In Quentin's section, we find long, complex, and difficult 



 158 

ideas. Quentin is trying to solve complicated moral issues; therefore, 

his section is more complicated. Likewise, Quentin's mind is a more 

advanced mind and his thoughts jump from one idea to another very 

quickly. The technique that Faulkner uses to give order to Quentin's 

section is that of presenting this section on the day when Quentin is 

about to commit suicide. Therefore, Quentin's mind is concerned 

only with one or two ideas — the dishonor of his sister Caddy and 

the nihilistic philosophy of his father.  

Whenever Quentin's mind jumps back to some thought of the 

past, it is to these two subjects. If Quentin had been concerned with 

other things, his section would be far more complicated. And as we 

reread the section, we realize that every scene returns to these events. 

For example, Quentin is riding with Gerald when he remembers his 

embarrassing talk with Dalton Ames on the bridge, and suddenly he 

asks if Gerald has a sister. The fight that occurs is a result of Quentin 

relating his past question and the consequent fight with Dalton to the 

present situation involving Gerald. 

The style changes drastically again with Jason's section. 

Jason's mind is involved, but it is the mind of a monomaniac. He is 

concerned only with getting money and punishing others. Thus, his 

section flows along at a rapid pace because he is not troubled with 

the intricacies of life, and he is not concerned with images or 

impressions. The order and simplicity of his section is a result of his 

single-minded viciousness. 

The final section offers us the first straightforward narrative. 

Here Faulkner adjusts his style to fit the character of Dilsey. We 

have a quiet, dignified style; the reader is presented the events of the 

fourth section without any comment or without any complicated 

sentence structure. And in the light of the other three sections 

narrated by a Compson, this final section has a strong sense of 

control and order. 

Faulkner's virtuosity, therefore, is seen in the way he adjusts 

his style to fit the mind of each individual narrator. From Benjy's 

impressions and images to Quentin's obsessed concern with a single 

idea to Jason's monomania, Faulkner's style shifts in order to lend 

additional support to his subject matter, however it also contains an 

important element of plot, which had not been previously used in 

novels employing the stream-of-consciousness technique. The plot, 

briefly, presents the disintegration of an old Southern family as seen 
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in the last generation of the Compsons, represented in the four 

children; Quentin, the eldest son, sent to Harvard on the proceeds of 

the sale of the last few acres of Compson land, seeking to reconcile 

the past and the present into some sort of viable future, can find an 

answer only in suicide. Caddy, the beautiful daughter, loving and yet 

hating her family, seeking an answer to life, resorts to promiscuity, 

bears an illegitimate child (also named Quentin), and is finally 

seen—in Jason's eyes at least—as an international tramp. The 

youngest son is Benjy, who is an idiot, cared for at home until he is 

thirty-eight years old, at which time he is committed by his brother 

Jason to the state asylum. Jason-avaricious, egoistic, and vicious, is 

the “rational” middle son who assumes a managerial responsibility 

for the family, but this responsibility is both a cause and an effect of 

the total disintegration of the family as he, too, becomes a victim of 

his own depravity. The family, as such, remains only in the mind of 

Dilsey—the old Negro woman (family matriarch in her private 

world) who seems to represent the nimbus of flowing timelessness. 

The story of the decline of the Compson family, and, by extension, 

the decline of the old South, is told in four sections, each focused 

upon the daughter, Candace (Caddy), who is seen only through the 

consciousness of the others. Three of the four sections use the 

interior monologue, while the fourth, or Dilsey section, is told from 

an omniscient point of view. The first section is devoted to the 

consciousness of Benjy, a thirty-three year- old idiot. The section 

clearly qualifies as a direct interior monologue, representing as it 

does the psychic content and processes just as they exist before they 

are formulated for deliberate speech. As a matter of fact, Benjy is 

unable to speak, being forced to communicate “by howling, 

moaning, or remaining placid.” [8] The monologue ranges in time as 

far back as Benjy's memory can carry him. These memory scenes, 

sometimes very long, sometimes only a flash within another 

memory, are triggered by external stimuli, in the present, which is 

April 7, 1928. A brief passage may be used to illustrate the numerous 

time shifts that occur in the Benjy section. Luster is speaking to 

Benjy:  

“. , . You snagged on that nail again. Can’t you never crawl 

through here without snagging on that nail.”  
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Caddy uncaught me and we crawled through. Uncle Maury 

said to not let anybody see us, so we better stoop over, Caddy said. 

Stoop over, Benjy. Like this, see. . . . /ellipsis mine/  

Keep your hands in your pockets, Caddy said. Or they’ll get 

froze. You don't want your hands froze on Christmas, do you.  

“It's too cold out there.” Versh said.  

“You don’t want to go out doors.” [9]  

There are three time levels used in this short selection. The 

first speech is Lester's in the present; the snagging of himself on the 

nail reminds Benjy of the time he and Caddy had carried a message 

for Uncle Maury to Mrs. Patterson; which in turn reminds him of a 

time when Caddy made a remark about his freezing his hands. This 

memory expands into that time before Christmas when Caddy was 

still in school. This last time is broadly the same as that in the italics, 

but the specific scene it evokes is one in which he is waiting for her 

at the gate. A few examples of the process of association which 

triggers Benjy’s memory of past scenes may indicate the extensive 

use made of this psychological element at its fundamental level. 

Luster takes off Benjy’s shoes so that he can wade; the water 

reminds him of the time Caddy and the others were playing in the 

branch and she got her dress wet (p. 37). The golfer calls his caddie 

and Benjy begins to moan over the loss of his Caddy (p. 73). Dilsey 

accuses Luster of allowing Benjy to upset Miss Quentin by [10] 

simply being near her and then sets Benjy down in front of the fire; 

the reminder that he is not wanted and the sight of the fire remind 

him of the time his mother became so disturbed about him and his 

name change and Caddy took him away to the kitchen and comforted 

him (pp. 74-75). Many of the memory scenes are told in fragments, 

being continued later despite the interposition of outer action and 

even of other memories. Such a method may at first seem 

unnecessarily obscure and frustrating, but one should remember that 

it is the chaotic consciousness of an idiot that is being presented. The 

second section, belonging to Quentin, is also in the form of a 

continuous interior monologue. It is much nearer the standard form 

of the stream-of-consciousness method, characterized by 

discontinuity, privacy, lack of inhibition, free associations 

(associations of an order more sophisticated than those in the Benjy 

section), and lack of punctuation and formal syntax. A short 
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quotation, as follows, may illustrate this more complex type of 

monologue: 

It's not for kissing I slapped you. Girl's elbows at fifteen 

Father said you swallow like you had a fishbone in your throat 

what's the matter with you and Caddy across the table not to look at 

me. It's for letting it be some darn town squirt I. slapped you will you 

now I guess you say calf rope. My red hand coming up out of her 

face. What do you think of that scouring her head into the. Grass 

sticks  crisscrossed into the flesh tingling scouring her head. Say calf 

rope say it. [11] 

It may be noted that this passage is in italics, which are used 

generally in this part to relive past scenes. The present time of this 

section, dated June 2, 1910, contains monologues of even more 

discontinuity. Two excerpts, each from a much longer passage, may 

show this level of consciousness, which is much nearer the center 

than Benjy's;  

. . . she stood there her eyes like cornered rats then I was 

running in the grey darkness it smelled of rain and all flower scents 

the damp warm air released and crickets sawing away in the grass 

pacing me with a small - traveling island of silence Fancy watched 

me across the fence blotchy like a quilt on a line I thought damn that 

nigger he forgot to feed her again . . . (p. 168) 

 Just by imagining the clump it seemed to me that I could hear 

whispers secret surges smell the beating of hot blood under wild 

unsecret flesh watching against red eyelids the swine untethered in 

pairs rushing coupled into the sea and he we must just stay awake 

and see evil done for a little while its not always and it doesn’t have 

to be even that long for a man of courage and he do you consider 

that courage . . . [12].  

The latter excerpt shows much greater incoherence, but its 

inchoateness is in keeping with its position in this entire section as 

the last entry into the inner recesses of Quentin's mind.  The 

Quentin section, like that devoted to Benjy, combines the psychic 

content with external action. The outer events actually are few in 

number but are detailed, covering his actions on the day he commits 

suicide. Such minute accounting for his actions provides a tangible 

framework for the continuous and erratic flow of consciousness. 

 Another type of monologue is to be found in the third section, 

which belongs to Jason. In keeping with his character, Jason's 
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narration is much more coherent and "sane," but it is also very self-

revealing. There is a great deal of external action involving directly 

other characters who, until now, have been seen only through the 

consciousnesses of Benjy and Quentin. A portion, with ellipses 

inserted, of a passage typical of the revealing nature of this section is 

given below:  

Well, Jason likes work. I says no I never had university 

advantages because at Harvard they teach you how to go for a- swim 

at night without knowing how to swim and at Sewanee they don’t 

even teach you what water is. I says you might send me to the state 

University; maybe I’ll learn how to stop my clock with a nose spray 

and then you can send Ben to the Navy I says or to the cavalry 

anyway, they use geldings in the cavalry. Then when she sent 

Quentin home for me to feed too . . . I says . . .It's your grandchild, 

which is more than any other grandparents it's got can say for 

certain. Only I says it's only a question of time. If you believe she'll 

do what she says and not try to see it, you fool yourself because the 

first time that was that Mother kept on saying thank God you are not 

a Compson except in name, because you are all I have left now, you 

and Maury, and I says well I could spare Uncle Maury myself and 

then they came and said they were ready to start. . . . [13]. 

 As one can see, this monologue depicts a level of 

consciousness much nearer the surface than those of either Benjy or 

Quentin. That he is shallow, selfish, envious, and mean is quickly 

made clear. This section also is a combination of -psychic content, 

mixed time elements, and external action. A number of questions are 

answered, or clues to the answers are given, as Jason gives his 

subjective versions of the past. The last section of the novel focuses 

on Dilsey, but the account is an exterior one told from an omniscient 

point of view. Perhaps this point of view is used to emphasize the 

objectivity with which Dilsey is able to view the Compson family. In 

addition to the use of interior monologues, free association, and 

complex time, the wealth of sensory images and the cross-reference 

of symbols enrich the experience of the novel. The most important 

symbols include time, water, and honeysuckle, especially notable in 

the Quentin section, but also appearing in other sections. All of these 

techniques are used extensively in this novel, the archetype of 

stream-of-consciousness fiction in America.  
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The foregoing examination has produced abundant evidence 

that the stream-of-consciousness technique is a vital part of modern 

American fiction. Introduced in America by William Faulkner in 

1929, the technique was first regarded by many with misgiving, 

distrust, and even ridicule, but it was eventually recognized for its 

unique values. The stream-of-consciousness method has remained an 

integral part of much of our fiction, although at times it has become 

temporarily submerged, and it seems apparent that it will continue to 

be used, especially by those writers attempting to depict man's 

unending search for total reality. One advantage of the stream-of-

consciousness technique is the involvement of the reader, often 

demanding of him a certain amount of creative activity in order to 

understand not only the immediate world of the novel but also the 

larger implications which its totality projects. Usually forced to form 

his own judgments, the casual reader abandons such novels in 

frustration, but the careful reader, especially with some 

understanding of the stream-of consciousness method, finds the 

experience most rewarding. The immediacy produced by the use of 

stream of consciousness results in an empathy with the character, 

which is rarely encountered in the more traditional descriptive novel, 

and a sense of a broader concept of humanity is not the least of the 

advantages to be had from the experience of a stream-of-

consciousness account. Ranging in degree of application of the 

technique from that of its usage in one or two scenes to an exclusive 

employment of it as the single technique of the work, modern novels 

have continued to use the stream-of-consciousness method. Because 

of its utility, advantages, and adaptability, it is to be expected that 

further applications will be made by future writers. Certainly it has 

made a valuable contribution to the existing body of modern 

American literature. 
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MONITORIZAREA EFICACITĂŢII ŞI EFICIENŢEI ÎN 

MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

 

Ioana AXENTII, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

Natalia ROŞCOVANU,  

                               Colegiul Industrial - Pedagogic din Cahul 
 

Le processus éducationnel a été toujours et restera dans une 

permanente évolution et un continu changement. Les institutions 

d'enseignement de succès admettent le changement, comprennent sa 

dynamique et accèptent les provocations. L'élaboration et l'implementation 

du concept de changement dans le sens d' acquérir l'efficacité et l'efficience 

du processus de l'enseignement, nécessite un  management  éducationnel de 

qualité, lequel suppose la création et le fonctionnement d' un système de 

monitorisation viable. 

La  monitorisation permettra la fixation de l'état du système, 

déterminera les périls possibles, appréciera au général l'état du système et 

de certains éléments; pourra coordonner les activités en cause, en 

employant des techniques spécifiques, avec des orientations vers la 

minimalisation des pertes possibles. 

 

Procesul educaţional dintotdeauna a fost şi rămâne a fi într-o 

permanentă căutare şi continuă schimbare. Deoarece, după cum a 

afirmat şi John F. Kenedy "Schimbarea este legea vieţii. Aceia 

care privesc numai l a  trecut sau la prezent, în mod sigur vor 

pierde viitorul”. Trecutul ne-a creat anumite modele, care, dacă nu 

sunt completate şi modernizate, îşi pierd valoarea sau dispar. 

Prezentul ne lansează diverse provocări pe care le acceptăm mai mult 

sau mai puţin, dar care ne impun un nivel mai înalt de 

cunoaştere/autocunoaştere ş aplicare a noului în beneficiul viitorului. 

Sloganul de temelie al şcolii din toate timpurile a fost şi rămâne a fi 

„Azi - mai bine decât ieri, iar mâine - mai bine decât azi”, 

altfel nu ar fi fost posibilă evoluţia societăţii în general. Şcoala a 

realizat şi realizează în continuare acest imperativ al timpului la un 

nivel mai înalt sau nu prea în dependenţă de potenţialul aptitudinilor 

şi capacităţilor intelectuale, creative şi manageriale de care dispune 

[3, p.378]. 

Instituţiile de învăţământ de succes admit schimbarea în sensul 

dobândirii eficacităţii şi eficienţei procesului de învăţământ, îi înţeleg 
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dinamica şi îi acceptă provocările. Conducătorii (viitori organizatorii 

ai unei astfel de schimbări ) trebuie să fie capabili să-şi conducă 

echipa printr-o convingere fermă şi să-i înveţe să vadă schimbarea ca 

pe o oportunitate, nu ca pe o ameninţare. Acei conducători trebuie să 

înţeleagă dinamica schimbării, inclusiv renunţarea la o parte din 

propria poziţie autoritară. Ei vor trebui să-şi clădească puterea pe alte 

caracteristici de echipă şi să împărtăşească informaţiile cu oamenii 

din prima linie.  

Când e condusă corect, schimbarea nu mai reprezintă o ameninţare, 

este o oportunitate, este sursa îmbunătăţirilor. Cercetările arată că 

atunci când membrii unei instituţiei de învăţământ, în special cei din 

prima linie, acceptă motivele pentru schimbare, ei răspund pozitiv şi 

repede.  Singurul drum spre acceptul lor este printr-un mediu 

sănătos, unde comunicarea este spontană şi disensiunea nu e un păcat  

[2, p. 30 ] . 

În aceste condiţii considerăm  că elaborarea şi  implementarea 

conceptului de schimbare în sensul dobândirii eficacităţii şi eficienţei 

procesului de învăţământ, necesită un management educaţional de 

calitate or, un management educaţional bine pus la punct este cel 

care anticipează problemele societăţii şi reuşeşte să le depăşească cu 

succes, dat fiind faptul că şcoala este un tot integru cu societatea. El 

presupune crearea şi funcţionarea unui sistem de monitorizare 

viabil, apt să contribuie prin acţiunile sale specifice la creşterea 

eficacităţii şi eficienţei educaţiei. Monitorizarea  va permite fixarea 

stării sistemului, va determină pericolele posibile, va preîntâmpina 

despre acestea, va aprecia la general starea sistemului şi a unor 

elemente aparte, va putea coordona activităţile în cauză, folosind 

proceduri specifice, cu orientări spre minimalizarea pierderilor 

posibile. Ea se va realiza printr-o proiectare sistematică, continuă, 

ciclică, în strânsă legătură cu organele de conducere, utilizând un 

spectru larg de metode de cercetare şi validare, date specifice 

cantitative şi calitative standardizate cu precizarea prognozei de 

dezvoltarea obiectului educaţional. Astfel, sarcina monitorizării 

constă în a întrevedea reacţiile, urmările, procesele ce au loc în 

reforma învăţământului şi în introducerea schimbărilor de valoare 

evidenţiind nu doar tendinţele, părerile, opiniile, aprecierile făcute 

obiectiv, dar şi acelea ce ţin de domeniul funcţionării învăţământului 

în societate, impactul său asupra proceselor sociale, natura, dinamica 
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şi direcţia cărora pot avea o influenţă esenţială asupra vieţii sociale 

[4, p.167]. 

 Remarcăm în continuare şi faptul că importanţa monitorizării 

este consemnată în Raportul European asupra Calităţii Educaţiei în 

Şcoală Şaisprezece Indicatori ai Calităţii (Comisia Europeană, mai, 

2000) [5, p.222]. Din acest  raport putem evidenţia patru arii de 

interese pentru calitatea educaţiei: 

informaţiile asimilate; 

 indicii de succes şi tranziţie; 

 monitorizarea procesului educaţional în şcoală;  

resurse şi structuri. 

Din ele vom distinge aria de monitorizare a procesului 

educaţional în şcoală, care indică nivelul de participare a diferiţilor 

factori de susţinere în sistemul educaţional.  

         În ceea ce priveşte funcţionarea monitorizării  procesului 

educaţional în şcoală din perspectiva  asigurării eficacităţii şi 

eficienţei educaţiei trebuie să menţionăm că ea dispune de 

următoarele premise:  

1. Oportunitatea asigurării calităţii în educaţie implică o nouă 

viziune asupra organizaţiei şcolare în toată complexitatea sa, priveşte 

într-o nouă perspectivă funcţiile manageriale, îndeosebi 

monitorizarea/conducerea operaţională în vederea utilizării tuturor 

resurselor pentru realizarea obiectivelor scontate. 

2. Sistemul de monitorizare din unitatea şcolară constituie o 

parte integrantă a proiectului de dezvoltare a şcolii, implementarea 

căruia vine să contribuie la supervizarea tuturor acţiunilor cu accent 

pe procesele de schimbare din organizaţie, implicarea /motivarea 

resurselor umane, direcţionarea activităţii şcolii întru asigurarea 

calităţii educaţiei. 

Eficienta aplicării sistemului de monitorizare din şcoală din 

perspectiva asigurării calităţii educaţiei este în funcţie de tehnologiile 

şi calitatea instrumentelor folosite (criteriile şi sistemul de indicatori 

de performanţă, grilele manageriale, fluxul informaţional), 

conexiunea şi coerenţa monitorizării cu alte funcţii manageriale 

(proiectare/planificare, organizare, motivare, evaluare, comunicare, 

luarea deciziilor, stilurile de conducere) în perspectiva realizării unei 

strategii complexe, integre de asigurare a calităţii educaţiei în şcoală 

[5, p.223]. 
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 Este foarte important să menţionăm şi conceptele elaborate de 

Alois Gherguţ în ce priveşte noţiunea de eficacitate şi eficienţă în 

managementul educaţional. El afirmă că „eficacitatea – reprezintă 

măsura în care o acţiune sau o activitate realizează finalităţile 

propuse, … eficienţa – reprezintă realizarea finalităţilor propuse cu 

un consum mic de resurse” . 

 Astfel elaborarea  unor strategii de monitorizarea procesului 

educaţional în şcoală din perspectiva premiselor şi a conceptelor 

menţionate, expuse mai sus ne-a permis să conturăm o serie de 

diferenţe privind gradul de eficacitate, care ţin de acţiunea unor 

factori organizaţionali, cum ar fi: climatul stimulativ în interiorul 

unităţii şcolare; accentul pe curriculum şi pe predare (din perspectiva 

implementării curriculumului); obiectivele clare şi aşteptările înalte 

de la elevi; sistemul funcţional de monitorizare a progresului 

elevilor; preocuparea permanentă pentru dezvoltarea personalului 

şcolii; implicarea activă (cu valoare stimulativă) a părinţilor şi a 

comunităţii în viaţa şcolii; susţinerea şcolii din partea structurilor 

manageriale supraordonate; sistemul de valori cu rol de direcţionare 

a membrilor organizaţiei şcolare; existenţa unei interacţiuni şi a unei 

comunicări intense între membrii organizaţiei, atât pe orizontală, cât 

şi pe verticală. 

Monitorizarea măsurării eficacităţii necesită stabilirea unor 

parametri clari, printre aceştia se numără consistenţa şi consecvenţa 

influenţei şcolii asupra rezultatelor elevilor. Experienţele 

educaţionale practice ne-au permis să constatăm că influenţa şcolii 

asupra formării elevilor este mai evidentă în cazul raportării la ieşiri, 

spre exemplu, abilităţile matematice sau cele din domeniul unor arii 

curriculare, în care şcoala are influenţe preponderente, dacă nu chiar 

aproape exclusive. Acelaşi argument însă nu-l  putem invoca şi în 

cazul conduitei lingvistice, unde rolul familiei nu poate fi neglijat. 

Din acest motiv, sunt necesare mai multe studii de monitorizare şi a 

conduitelor afective şi sociale ale elevilor, astfel încât să putem 

identifica mai uşor care este aportul şcolii şi cel al mediului de 

provenienţă al elevilor (familial şi social) la nivelul lor de achiziţii. 

Literatura de specialitate enumeră, fără pretenţii de 

exhaustivitate, 11 factori-cheie ai eficacităţii şcolare care dacă sunt 

bine cunoscuţi de managerii actului  educaţional pot fi monitorizaţi 

cu succes: 
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 Factori Trăsături caracteristice 

 

1 

Conducerea în plan 

profesional (cu 

aspectele sale specifice 

calităţilor de lider). 

 

• Fermitate şi focalizare pe 

finalităţi 

•Abordare participativă 

•Conducătorul este profesionist 

 

2 

 

Împărtăşirea viziunii şi 

a misiunii şcolii. 

•Unitate a finalităţilor propuse 

•Consistenţă şi constanţă a 

practicilor 

•Relaţii colegiale şi de colaborare 

 

3 Mediu de învăţare. •Atmosferă guvernată de ordine 

•Un mediu atractiv pentru muncă 

(motivant) 

 

4 Centrarea activităţii de 

fond pe predare-

învăţare. 

•Timp maximal folosit pentru 

învăţare 

•Accente academice 

•Focalizare pe achiziţii (în 

termeni de competenţe) 

 

 

 

5 

 

Predare cu obiective 

clare. 

 

 Eficienţă în organizare 

 Claritatea obiectivelor 

 Lecţii clar structurate 

 Utilizarea unor strategii 

didactice adaptate posibilităţilor 

individuale ale elevilor 

 Conţinuturi cu relevanţă 

practică 

 

6        Aşteptări înalte. 

 
 Aşteptări înalte la nivelul 

întregii şcoli şi în toate domeniile 

 Aşteptări explicite, 

cunoscute de toţi actorii implicaţi în 

actul instructiv-educativ 

 Mediu de emulaţie 

(concurenţă), de stimulare şi provocare 

 

7         Întăriri pozitive. •Disciplină clară şi fermă 
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 •Feedback relevant şi bine utilizat 

 

8 Progres în monitorizare. •Monitorizarea progreselor 

elevilor 

•Evaluarea performanţelor 

şcolare 

 

 

9 

Responsabilităţile şi 

drepturile elevilor. 

•Ridicarea stimei de sine la elev 

•Claritatea responsabilităţilor 

•Controlul activităţii 

 

1

0 

Parteneriatul şcoală-

familie. 

•Implicarea părinţilor în 

activitatea de învăţare a copiilor lor 

 

1

1 

Organizaţie cu efecte 

formative. 

• Dezvoltarea permanentă a 

personalului în interiorul unităţii şcolare 

 

 

Din această perspectivă, putem spune despre un manager că 

este eficace dacă :  

 are o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă o şcoală 

eficace; 

 este capabil să determine personalul instituţiei şcolare; 

 să împărtăşească viziunea lui;  

 îşi organizează timpul de aşa manieră încât să-şi poată 
duce la bun sfârşit misiunea ce decurge din această viziune [1, 

p.153]. 
De remarcat în acest context că managerii şcolari trebuie să-şi 

asume şi rolul celor mai influenţi agenţi ai schimbării 

organizaţionale, şcoala contemporană fiind deschisă spre 

implementarea acelor inovaţii centrate pe formarea unei personalităţi 

libere, cooperante, aptă de a se integra în colectiv şi de a se adapta 

diverselor situaţii impuse de viaţă. Necesitatea implementării 

schimbărilor în instituţiile de învăţămînt este impusă de noile acte 

normative, îndreptate spre formarea unui sistem educaţional 

formativ, funcţional şi democratic. 

În condiţiile schimbărilor de anvergură, care se produc în 

învăţământ, creşte evident şi necesitatea eficientizării procesului de 

implementare a curriculum-ului şcolar în vederea realizării 
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obiectivelor educaţionale preconizate, centrate în prezent pe calitate, 

de aceea monitorizarea are o importanţă deosebită în structura 

preocupărilor manageriale de calitatea educaţiei. După cum 

menţionează Şerban Iosifescu, conceptul de conducere operaţională / 

monitorizare, suportă mai multe accepţiuni complementare:  

utilizarea concretă şi coordonarea (la nivel formal şi informal)  

resurselor umane şi nonumane, în vederea aplicării planului stabilit şi 

a obţinerii rezultatelor scontate (este o definiţie managerială 

generală); 

urmărirea consecventă a proceselor şi a relaţiilor educaţionale 

pe baza unei/unor grile de monitorizare care să conţină indicatori de 

performanţă stabiliţi prin proiect, precum şi identificarea corectă a 

indicatorilor de performanţă în indexarea/clasificarea lor în raport cu 

criteriile de evaluare - stabilite în proiect [7, p.45].  

 În cadrul monitorizării se evidenţiază şi se apreciază acţiunile 

pedagogice întreprinse, realizându-se o legătură inversă, care reflectă 

corespunderea rezultatelor reale scopurilor prestabilite. Evidenţierea 

diferenţelor constituie ceva obişnuit, iar sarcina monitorizării anume 

şi constă în determinarea cauzelor şi aprecierea gradului/direcţiei 

acestor devieri.  

Mecanismele pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor 

nu pot exclude şi procesul educaţional eficace şi eficient. 

Management educaţional în acest sens prezintă trei componente 

fundamentale:  

1. Unele aspecte referitoare la curriculum,  

2. Modalităţile de grupare a actorilor procesului 

educaţional  

3. Comportamentul în predare al cadrelor didactice [1, 

p.154] . 
Cunoaşterea aspectelor acestor componente poate cu siguranţă 

facilita elaborarea mecanismelor de monitorizare calitativă. 

Cercetarea componentei cu privire la organizarea  şi aplicarea 

curriculumului ne-a permis să constatăm că ea de fapt constituie una 

din atribuţiile (îndatoririle) directe ale managerului şcolar
1
 şi a 

                                                           
1
 Managerul şcolar este conducătorul instituţiei şcolare sau persoana 

învestită cu statut-rol de manager formal (inspector şcolar la diferite 

niveluri, şef de catedră sau de comisie în interiorul unităţii şcolare). 
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managerului educaţional
1
, respectiv: modul în care se 

implementează curriculumul naţional în unitatea şcolară şi modul în 

care se concepe, se elaborează, se implementează, se evaluează şi se 

dezvoltă curriculumul la nivelul şcolii (cu cele două aspecte ale sale: 

de complementaritate faţă de curriculumul naţional şi de aprofundare 

a unor arii curriculare ale acestuia).  

În acelaşi timp nu putem să nu remarcăm şi faptul că 

curriculumul nu se reduce numai la conţinuturile destinate predării-

învăţării, acestea fiind doar expresia lui finală; el cuprinde în sine 

finalităţile actului educaţional, obiectivele acestuia pe diferitele lor 

paliere de formulare, modalitatea de organizare ierarhică a învăţării 

(prin raportare la structura ierarhică a obiectivelor), organizarea 

contextului de învăţare cu implicaţiile sale metodologice, aspecte 

legate de evaluarea eficacităţii învăţării şi ofertele procedurale legate 

de posibilităţile de recuperare a unor eşecuri sau carenţe în învăţare. 

În abordarea procesului educaţional, dacă se ia în considerare 

sensul larg al conceptului de curriculum, trebuie avute în vedere mai 

multe niveluri: elevii, clasa, şcoala şi contextul educaţional.  

Ideea de bază este aceea că eficacitatea actului de învăţare la 

nivelul elevului este determinată de: 

•  timpul acordat învăţării; 

•  oportunităţile de învăţare oferite; 

•  calitatea procesului educaţional în ansamblul lui; 

•  influenţa unor factori de mediu specifici fiecărui elev. 

 Aceşti factori, fie că au o influenţă directă sau indirectă, se 

reflectă în calitatea  învăţării la nivelul elevului.  

Printre cei mai  importanţi factori după cum încercă să-i 

evidenţieze şi Alois,Gherguţ par a fi: 

 activitatea la clasă,  

 timpul acordat învăţării; 

 oportunităţile de învăţare (maniera de lucru);  

Alături de aceşti factori considerăm că putem să mai 

evidenţiem şi importanţa activităţii nonformale, utilizarea 

mijloacelor de învăţământ, în special a mijloacelor informaţionale 

moderne, mult apreciate de către elei, studiul individual monitorizat 

                                                           
1
 Managerului educaţional (profesorul/educatorul) este conducătorul 

actului educaţional în relaţia directă cu elevul. 
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cu multă eficienţă de către pedagog etc. Aceşti factori filtrează şi 

influenţa celorlalţi factori ce acţionează în interiorul şcolii, dar sunt 

la rândul lor tributari unor factori individuali care ţin de elev şi de 

personalitatea acestuia. 

Întreaga activitate şcolară, condusă de managerul şcolar, face 

ca elevul, cu personalitatea lui distinctă, aflată la un anumit nivel de 

evoluţie, să se dezvolte prin învăţare, aceasta însemnând, pentru 

flecare ciclu managerial (an şcolar sau ciclu şcolar): 

•  un plus de cunoştinţe funcţionale - zona lui „a şti"; 

•  un plus de deprinderi de muncă intelectuală - zona lui „a şti 

să faci ceva cu ceea ce ştii"; 

•  un plus de abilităţi, capacităţi, un nivel superior de 

dezvoltare a aptitudinilor - z o n a  lui „a şti să fii”; 

•  un nivel superior de elaborare a trăsăturilor de 

personalitate - zona lui „a şti să fii şi să devii”. 

În consecinţă, fiecare ciclu managerial aduce elevului un plus 

de competenţă Valoarea acestui plus, raportul dintre ceea ce s-a 

propus să se realizeze la nivelul fiecărui elev şi ceea ce s-a realizat 

sunt componente ale eficacităţii şcolare în ansamblul său [6, p.155]. 

O altă componentă  nu  mai puţin importantă de monitorizare a 

managementului educaţional ţine de modalităţile de grupare a 

actorilor procesului educaţional eficace şi eficient care constituie o 

deschidere spre managementul organizaţiei. Literatura de specialitate 

consideră că modalităţile de constituire a grupurilor de învăţare au o 

influenţă considerabilă asupra eficacităţii procesului educaţional. 

În acest context putem identifica două planuri ale grupării care 

sunt mai evidente în sistemele de învăţământ în care ponderea 

curriculumului naţional este mare: 

- gruparea pe clase (activitatea didactică pe clase şi pe lecţii) - 

clasa ca grup constant de învăţare căruia elevul îi aparţine o perioadă 

constantă de timp - de obicei, un ciclu şcolar. Apartenenţa elevului la 

o clasă, sintalitatea (particularităţile esenţiale ale unui profil moral al 

unui grup) acesteia, nivelul real şi nivelul de pregătire a clasei 

respective aşa cum este perceput de către profesori şi elevi (nu 

totdeauna egale, nu totdeauna obiective). De remarcat că raportarea 

profesorilor la grupul clasei şi raportarea clasei la profesori sunt 

factori de influenţă asupra eficacităţii şcolare la nivelul fiecărui elev 

în parte şi, prin aceasta, la nivelul întregii unităţi şcolare, în special 
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când există o colaborare constructivistă. În acelaşi plan, prin 

introducerea disciplinelor opţionale se determină desfiinţarea grupu-

lui clasei, cel puţin pentru unele secvenţe ale timpului de învăţare, şi 

reunirea elevilor din mai multe clase în alte grupuri de învăţare, 

fiecare, la rândul său, cu sintalitatea sa, cu un anumit specific 

relaţional cu profesorii şi cu aceleaşi influenţe asupra elevilor, luaţi 

individual, precum şi asupra eficacităţii şcolare în ansamblul ei. De 

aceea în cazul acestor grupări în mod deosebit managerul educaţional 

este obligat să monitorizeze procesul educaţional cu mare grijă, să fie 

foarte obiectiv în evaluarea cunoştinţelor elevilor pentru a crea o 

competiţie loială între elevi etc. 

- planul grupării la nivelul actului de învăţare -derulat fie în 

clasă, fie în grupul constituit prin opţiuni faţă de o arie curriculară 

anume. În acest caz aici este implicată organizarea învăţării cu 

metodologia ei specifică. 

 Experienţele educaţionale ne demonstrează faptul că uneori, 

pedagogii exagerând rolului şi importanţa grupelor de învăţare, 

mutând accentul îndeosebi pe acest aspect în detrimentul metodelor 

de învăţare propriu-zisă, au dus la rezultate negative. Activitatea 

didactică pe microgrupuri se dovedeşte a fi o manieră de apropiere a 

procesului educaţional de nevoile fiecărui individ, de specificul său 

personal, mărind randamentul în învăţare, şi este demonstrată de o 

serie de studii, ca şi de practica însăşi. 

Aceste caracteristici duc la ceea ce se numeşte instruire 

adaptată, care se poate aplica nu doar în contextul lucrului pe 

microgrupuri, ci şi în contextul claselor. În ultimă instanţă, instruirea 

adaptată, desfăşurată în grup--clasă sau microgrup în interiorul 

clasei, vizează şi alte aspecte deosebit de importante pentru 

eficacitatea procesului educaţional cum ar fi: utilizarea timpului de 

învăţare şi metodologia utilizată în învăţare, corelată cu mijloacele de 

învăţare (manuale, materiale didactice etc.) [1, p.156]. 

Componenta a treia a managementului educaţional de calitate 

care necesită şi ea o strategie de monitorizare ţine de 

comportamentul în predare al cadrelor didactice - deschidere spre 

managementul personalului. 

Abordările metodologice, organizarea învăţării, inclusiv 

utilizarea învăţării pe microgrupuri, sunt aspecte ce ţin în mai mare 

măsură de profesor. Aici se cere să facem o remarcă că pentru 

eficacitatea şi eficienţa în alcătuirea orarului, distribuţia elevilor pe 
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clase, implementarea curriculumului naţional şi elaborarea şi 

implementarea celui de la nivelul unităţii şcolare, sunt responsabili 

managerii şcolari (directorul şi şefii de catedră) iar implicarea 

profesorului ca manager educaţional este mai redusă.  

În acelaşi timp nu putem să nu menţionăm şi faptul că în cea 

mai mare parte eficacitatea şi eficienţa în procesul de învăţământ 

depinde integral de profesor în ceea ce priveşte: proiectarea lecţiei, 

comportamentul său concret la clasă, relaţia socioafectivă cu elevii, 

utilizarea concretă a timpului destinat formal învăţării, evaluarea de 

tip docimologic etc. Toate acestea sunt determinate în cea mai mare 

măsură de stilul didactic al profesorului. Acest comportament 

profesional, marcat de trăsăturile de personalitate (care poate fi 

modelat în funcţie de situaţie, la fel ca orice stil managerial), de 

competenţa profesională şi manifestarea tactului pedagogic, poate 

avea efecte pozitive asupra procesului de învăţare la nivelul elevilor.  

Este adevărat că unele aspecte ale diferitelor stiluri didactice, o 

combinatorică nefericită de elemente structurale specifice diferitelor 

stiluri pot determina şi efecte negative, uneori de lungă durată, în 

special asupra „motorului" activităţii de învăţare - motivaţia acesteia. 

Un profesor trebuie să fie format pentru a avea un 

comportament eficace în clasă, atât în timpul pregătirii sale iniţiale, 

cât şi prin stagii de pregătire continuă/perfecţionare. Programele 

şcolare, prin obiectivele-cadru şi de referinţă fixate, prin tematicile 

eşalonate, prin digestiile metodologice prezente, prin manuale (chiar 

şi alternative), structurile claselor de elevi, orarul sunt aspecte de 

care profesorul trebuie să ţină cont şi asupra cărora nu prea are 

posibilitatea să intervină, în schimb, el are posibilitatea de a-şi pune 

amprenta stilului didactic, a propriei personalităţi şi angajări în 

activitatea profesională. 

Rezultatele observaţiilor efectuate de-a lungul anilor de 

activitate didactică ne-au permis să constatăm şi faptul că rezultatele 

învăţării sunt dependente în acelaşi timp şi de performanţele 

grupului, de echilibrarea obiectivelor formării (cunoştinţe - atitudini - 

motivaţii - comportamente - reprezentări sociale), de climatul 

psihosocial al clasei, de modurile de organizare a elevilor, de 

aprecierea celorlalţi, de afirmarea unor lideri, de climatul emoţional 

şi moral al grupurilor din clasă, de sistemul de aşteptări al acestei 

clase şi de criteriile de apreciere valorică, de îndeplinirea rolului de 

lider al clasei de către profesor etc., dar nu în ultimul rând şi de 
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atitudinea părinţilor faţă de rezultatele copiilor lor la învăţătură, faţă 

de şcoală în general dar şi faţă de profesor în special. 

La clasă, profesorul nu realizează numai predarea - învăţarea - 

evaluarea, ci şi relaţionează cu elevii, influenţându-le 

comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor 

generale. Fiind figura centrală pentru elevi, profesorul capătă şi alte 

roluri de influenţare educativă, adăugându-şi noi comportamente în 

activitatea cu clasa: 

• planifică activităţile, determină sarcinile pe variate niveluri, 

îşi structurează conţinuturile, îşi programează acţiunile; 

• organizează activităţile clasei, determină climatul specific 

de muncă; 

• comunică informaţii variate; 

• conduce activitatea desfăşurată în clasă, după 

normativitatea specifică; 

• coordonează activităţile, sincronizează realizarea 

obiectivelor, armonizează stilurile şi ritmurile, încheagă colectivul, 

previne influenţele negative; 

• îndrumă elevii în cunoaştere, în activitate; 

• motivează elevii prin echilibrul stimulare-sancţionare; 

• consiliază elevii pe problemele specifice vârstei şi 

individuale; 

• controlează evoluţia elevilor în raport cu obiectivele 

procesului didactic; 

• apreciază, evaluează atingerea performanţelor, a 

standardelor date, formulează judecăţi de valoare. 

Prin aceste comportamente, profesorul influenţează 

managerial activitatea instructiv-educativă, cu efecte directe asupra 

calităţii, eficienţei şi eficacităţii actului didactic, fără a confunda cele 

două planuri de acţiune [6, p.158].  

Strategia monitorizări managementului educaţional  presupune 

şi faptul ca profesorul-manager să-şi creează şi condiţiile necesare 

pentru reuşita activităţilor în clasă, nu numai sub aspectul precizării 

clare a obiectivelor, prelucrării conţinutului tematic, alegerii 

strategiilor etc., ci şi al celorlalte condiţii care facilitează 

desfăşurarea optimă a acestor activităţi în plan pedagogic: condiţiile 

ergonomice(relaţiile dintre pedagog, tehnică, mediu de muncă), 

psihologice, sociale, operaţionale, inovatoare, normative. 
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În temeiul aspectelor abordate cu privire la monitorizarea 

managementului educaţional, în contextul promovării schimbării în 

învăţământ putem menţiona că normele eficacităţii şi eficienţei  

procesului de învăţământ se referă, în sinteză la: adaptarea 

curriculumului la condiţiile concrete a datelor ştiinţifice, imprimarea 

caracterului raţional, interpretarea sistemică a componentelor 

fundamentale ale procesului educaţional, afirmarea atitudinii critice 

şi constructive faţă de realitatea instruirii, comunicarea şi cooperarea 

variată profesor—elevi, punerea în evidenţă a variatelor relaţii între 

polii acţiunii, centrarea pe obiective şi pe elevi, urmărirea calităţii 

rezultatelor şi raportarea la valorile esenţiale, punerea tot mai mult a 

elevilor în variate situaţii de învăţare, considerarea aplicării 

strategiilor şi modurilor de organizare ca situaţii, dar şi situaţiile 

create ca metodologii, a lecţiei ca o înlănţuire de situaţii, motivarea 

acţiunilor la elevi, adaptarea modelelor şi tipurilor de situaţii la 

realităţile concrete. Dimensiunile metodologice de monitorizare a 

managementului educaţional consta în crearea şi realizarea unui şir 

de situaţii, activităţi, pentru acţiunile profesorilor şi elevilor cum ar 

fi: de predare, de învăţare, de comunicare, de utilizare a strategiilor, a 

metodelor, a mijloacelor, de stabilire şi realizare a sarcinilor de 

învăţare în anumite moduri de organizare, de tratare diferenţiată, de 

activizare, de sistematizare, de realizare a etapelor lecţiilor, de 

coordonare, de decizie, de muncă independentă, de îmbinare cu 

aspectele educative etc. Toate aceste să satisfacă aşteptările 

beneficiarilor în condiţii de eficienţă şi eficacitate. 
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The curriculum includes a comprehensive teaching approach and 

problematic, having intended to attract students in a critical and creative 
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learning. Guiding students be phased out and operationalized to achieve 

objectives set and sustain an interactive teaching process with focus on the 

learner, taking the role of subject and partner in his rise formative. Option 

curse European integration for you, aims to help ensure a European future 

for school and students. 

 

Din competenţa Curricumului la decizia şcolii în anul nou de 

învăţămînt 2010-2011 urmează să fie rezervate 34 de ore pentru 

clasele X-XI. Elevilor li se prezintă o ofertă educaţională funcţională 

interesaţi de avantajele şi problematica integrării europene. Ghidarea 

elevilor se va efectua etapizat şi operaţionalizat în cheia cadrului 

ERRE: evocare - realizare a sensului – reflecţie – extindere. Orele 

opţionale urmează să provoace elevul la alegeri şi la decizii 

personale, pentru a se regăsi în ceea ce studiază, face şi trăieşte aici 

şi acum în sala de clasă şi în afara ei. Informaţiile curente contează 

enorm pentru actualizarea şi inovare, polemici şi dezbateri atît de 

necesare acestei problematici acute a contemporanităţii – integrare 

europeană pentru mine, pentru tine, pentru noi. 

Chiar dacă, din punct de vedere geografic, ţara noastră face 

parte din continentul european, este zonă europeană şi retorica 

politică a integrării europene este destul de bogată cu sloganuri: 

Republica Moldova – ţară europeană, Vocaţia europeană a ţării 

noastre, Viitorul nostru este în Europa, Vectorul strategic al 

Moldovei este integrarea europeană, Să aducem Europa în Moldova 

etc., pentru a parcurge cu adevărat traiectoria de integrare europeană, 

este iminent un proces complex de manifestări de structură şi de 

conţinut la toate niveluri în majoritatea sectoarelor publice. Analiştii 

politici susţin că ar fi mai corect să vorbim despre procesul de 

europenizare a ţării noastre la nivel de mentalitate, educaţie, cultură, 

economie, jurisprudenţa etc., apoi despre integrarea propriu-zisă. Ne 

aflăm la etapa tatonărilor, a identificării propriei căi de dezvoltare şi 

ne menţinem în albia procesului de europenizare în virtutea susţinerii 

diplomatice şi a asistenţei acordate de partenerii Europeni, inclusiv 

prin lansarea Planului de Acţiuni şi a Misiunei Europene de 

administrare a frontierei. 

Cursul opţional „Integrare europeană pentru tine” are drept 

scop general să contribuie la formarea conştiinţei europene prin 

creşterea vizibilităţii şi a gradului de informare şi formare cu privire 

la integrarea europeană şi problematica Uniunii Europene în mediul 
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educaţional preuniversitar din Republica Moldova. Conform 

finalităţilor învăţămîntului preuniversitar, liceul se îngrijeşte de 

formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei carieri, 

să contribuie la identificarea propriilor trasee de dezvoltare 

intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. 

Elevii din clasele X-XII de liceu – vor însuşi, un volum important de 

cunoştinţe care vizează civilizaţia europeană, instituţiile europene, 

economia europeană, dezvoltarea social-culturală, valorile europene, 

Europa şi diversitatea culturală, înţelegerea diversităţi etc., îşi for 

forma abilităţi de abordare a problemelor de rang global la scara 

europeană, de luare a deciziilor, de soluţionare a problemelor şi de 

cooperare etc. şi, nu în ultimul rînd, atitudini valorice europene. 

Elevilor li se propune un curs care diferenţiază etapele unui 

parcurs de învăţare axat pe competenţele de bază determinate de 

Consiliul Europei (social-politice, multiculturale, informaţionale, 

comunicative, de învăţare pe parcursul întregii vieţi)  care au drept 

scop motivarea pentru implicarea activă în viaţa social-politică, 

economică, culturală şi formarea calităţilor unui bun cetăţean al 

Republicii Moldova şi al Uniunii Europene: 

    -  responsabilitatea în acţiuni şi libertatea personală; 

    -  voinţă şi dorinţă de implicare socială; 

    -  interes pentru cunoaşterea culturii naţionale şi a altor 

popoare; 

    -  capacitatea de dialog; 

    -  disponibilitate pentru acceptarea diferenţelor (de opinie, 

rasă, religie, etnie, etc.); 

    -  capacitatea de analiză, sinteză, transfer, rezolvare de 

probleme, aplicare creativă în situaţii noi a datelor; 

    -  capacitate de anticipare, decizie şi asumare a riscului; 

    -  respect pentru lege şi capacitatea de a interveni în 

apărarea şi perfecţionarea acesteia; 

    -  grijă pentru lucrul bine făcut, pentru viaţă şi muncă de 

calitate, raţionalitate în folosirea eficientă a resurselor materiale şi de 

timp. 

Obiectivele generale ale disciplinei sunt: 

 Cunoaşterea procesului de integrare europeană în 

diversitatea sa; 

 Cercetarea procesului de integrare europeană din perspectiva 

cetăţeanului Republicii Moldova; 
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 Promovarea valorilor şi a atitudinilor europene. 

Obiectivele de referinţă 

I. Cunoaşterea procesului de integrare europeană în 

diversitatea sa: 

 Să caracterizeze mecanismele de funcţionare, acţiunile 

principalelor organizaţii europene; 

 Să analizeze evenimente, procese, fenomene specifice 

integrării europene; 

 Să explice modul de abordare a procesului de integrare 

europeană în diferite perioade, medii sociale, etc.; 

 Să aprecieze rolul organizaţiilor europene în procesul de 

integrare; 

 Să identifice modalităţi / căi de integrare europeană prin 

cultură, economie, politică etc.; 

 Să identifice probleme actuale ale UE; 

 Să propună soluţii pentru rezolvarea problemelor europene. 

 

II. Cercetarea procesului de integrare europeană din 

perspectiva cetăţeanului Republicii Moldova: 

 Să determine evoluţia relaţiilor Republicii Moldova – 

principalele organizaţii europene; 

 Să aprecieze rolul spaţiului politic, economic, social, cultural 

european pentru dezvoltarea Republicii Moldova; 

 Să stabilească atu-urile şi problemele actuale ale Republicii 

Moldova din perspectiva integrării europene; 

 Să analizeze impactul orientării Republicii Moldova spre 

integrarea europeană. 

 

III. Promovarea valorilor şi atitudinilor europene: 

 Să identifice, în baza pluralismului axiologic, valorile şi 

principiile care definesc identitatea civică europeană; 

 Să analizeze instrumentele naţionale şi europene de 

promovare a valorilor şi a atitudinilor; 

 Să identifică căi de implicare în luarea deciziilor la nivel 

local, naţional, european; 

 Să exerseze demersuri de promovare a ideii de integrare 

europeană; 



 182 

 Să lanseze iniţiative de dialog intercultural şi de promovare a 

unităţii în diversitate; 

 Să (auto)evalueze acţiuni – produse individuale – colective 

de promovare a deschiderii spre integrare europeană; 

 Să caracterizeze spaţiul cultural naţional şi european. 

Conţinuturi recomandate 

Europa şi evoluţia ideii de unificare europeană 

1.   Europa şi civilizaţia europeană 

2.   Europa şi europenii. Caracteristicile istorice, geografice şi 

culturale ale spaţiului european 

-   Europa: sensurile etimologic, mitologic, geografic, religios 

şi politic; 

-   Europa mintală şi culturală. 

3.   Fundamentele civilizaţiei europene 

-   Cultura greacă; 

-   Roma politică; 

-   Creştinismul. 

Unitatea în diversitate a Europei 

1.   Valorile comune ale Europei şi europenilor 

-   Europa multiculturală şi unitatea culturală; 

-   Europa multiconfesională şi toleranţa religioasă; 

 -   Europa multilingvistică. 

2.   Identificarea naţională şi identificarea europeană 

-   Identitatea naţională şi identitatea europeană; 

-   Percepţia identităţii europene în R. Moldova. 

3.   Unitatea Europeană şi construcţia identităţii europene 

Evoluţia ideii europene 

1.   Evoluţia ideii de unificare europeană 

-   Idei şi tendinţe de unificare europeană pe parcursul 

secolelor; 

-   Contribuţia organizaţiilor europene la procesul unificării 

Europei. 

Instituţiile Europene 

1.   Consiliul Europei – cea mai „mare” organizaţie europeană 

-   Statutul Consiliului Europei; 

-   Obiectivele Consiliului Europei; 

-   Mecanismul de funcţionare a Consiliului Europei; 

-   Realizări ale Consiliului Europei. 

2.   Republica Moldova şi Consiliul Europei 
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-   Republica Moldova – stat membru al Consiliului Europei; 

-   Reprezentarea în Consiliul Europei; 

-   Consiliului Europei în afirmarea statutului de drept şi a 

societăţii democratice. 

Uniunea Europeană 

1.   Esenţa şi evoluţia Uniunii Europene 

-   Constituirea Uniunii Europene; 

-   Evoluţia Uniunii Europene. 

2.   Uniunea Europeană: prezent şi viitor 

-   Uniunea Europeană astăzi; 

-   Viitorul Uniunii Europene.  

Instituţiile Uniunii Europene 

1.   Instituţii reprezentative, executive şi judiciare 

-   Instituţii reprezentative; 

-   Instituţia executivă; 

-   Instituţii judiciare. 

2.   Instituţii consultative şi financiare 

-   Instituţii consultative; 

-   Instituţii financiare; 

-   Alte instituţii europene. 

Procesul decizional în Uniunea Europeană 

1.   Procesul decizional în instituţiile Uniunii Europene 

-   Procesul decizional în instituţiile Uniunii Europene; 

-   Procedurile principale ale procesului decizional; 

-   Implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor. 

2.   Evaluarea modulului Instituţii europene 

Domenii de interes comun în Uniunea Europeană 

1.   Aspecte juridice ale integrării europene 

-   Esenţa şi caracteristicile conceptului european al dreptului; 

-   Protecţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului; 

-   Cartea Socială Europeană. Cartea Europeană pentru 

Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau 

Degradante; 

-   Convenţia Europeană pentru Protecţia Minorităţilor 

Naţionale; 

-   Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

2.   Cetăţenia europeană 

-   Statutul juridic al cetăţeanului european; 
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-   Cetăţenia şi procesul de integrare europeană. 

Integrarea economică europeană 

1.   Aspecte ale integrării economice europene 

-   Noţiuni generale privind integrarea economică; 

-   Formele integrării economic: Zona Comerţului Liber, 

Uniunea Vamală, Piaţa Unică, Uniunea Economică; 

-   Evoluţia integrării economice europene. 

2.   Integrarea economică europeană a Republicii Moldova 

-   Documente ce vizează integrarea europeană a Republicii 

Moldova; 

-   Probleme specifice procesului de integrare economică a 

ţării noastre. 

Politicile comune ale Uniunii Europene 

1.   Domenii de interes comun în Uniunea Europeană 

-   Conceptul de politici comune europene; 

-   Clasificarea politicilor comune europene; 

-   Mecanismele de funcţionare a politicilor comune europene. 

2.   Oportunităţi pentru tineri în procesul de integrare 

europeană 

3.   Evaluarea modulului Domenii de interes comun în 

Uniunea Europeană  

Uniunea Europeană între extinderea şi rezolvarea 

problemelor actuale.  

Personalităţi europene 

1.   Aspecte ale extinderii Uniunii Europene 

-   Criteriile de aderare la Uniunea Europeană; 

-   Procesul de aderare la UE (Procedura obţinerii statutului de 

membru); 

-   Experienţa extinderilor anterioare ale UE (Etapele extinderii 

UE). 

2.   Perspectivele extinderii Uniunii Europene şi Republica 

Moldova 

-   Perspectivele extinderii europene; 

-   Relaţiile Republicii Moldova – Uniunea Europeană. 

Politica de vecinătate a Uniunii Europene – un nou cadru de 

colaborare cu vecinii 

1.   Politica de vecinătate în Uniunea Europeană 

-   Conceptul de politică europeană de vecinătate; 



 185 

-   Mecanismul de funcţionare a politicii europene de 

vecinătate; 

-   Implicaţiile politice de vecinătate a Uniunii Europene 

asupra R. Moldova: costuri şi beneficii. 

Probleme actuale şi perspective ale Uniunii Europene şi ale 

spaţiului european 

1.   Politica de mediu în Uniunea Europeană şi în spaţiul 

european 

-   Evoluţia politicii ecologice a Uniunii Europene şi a 

spaţiului european; 

-   Elementele politice de mediu a Uniunii Europene. 

2.   Migraţiile ilegale şi starea demografică în spaţiul european 

3.   Problema adoptării Constituţiei Europene 

-   Istoricul procesului constituţional european; 

-   Tratatul Constituţional; 

-   Tratatul de la Lisabona; 

-   Perspectivele integrării politice europene. 

4.   Personalităţi europene 

-   Jean Monnet; 

-   Contextul educaţional; 

-   Contextul social economic şi politic; 

-   Contribuţia lui la crearea Uniunii Europene. 
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VIITORUL ÎNCEPE ÎN FAMILIE 
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Valorile creează familia,  

                                                 familia creează valori! 

 



 187 

La famille est l’unité fundamentale de la société, c’est la forme 

supérieure de la communauté, le principal pour le mari, pour la marie et 

pour les enfants qui se basent sur les relations sociales et biologiques, 

ayant comme but la préparation d’une génération sainte et bien éduquée 

qui participe au dévellopement de la société. 

Les derniers temps les familles ont supporté de transformations 

profondes sous l ‘aspect de valeurs. La dévalorisation de la famille mène 

l’affaiblissement de la famille et perd la capacité de mobiliser les forces 

pour assurer l’état économique commun. Les changements dans la structure 

de relations de la famille sont mauvais pour les enfants, parce que ce 

changement détruit ,,le nid’’ qui est chaud est sûr, et qui les enfluencent, les 

forment, les protègent des préssions du monde extérieure. L’éducation de la 

famille, l’évalution des compétences de familliste, du réspect éducatif du 

code déonthologique du parténériat doit avoir une attention centrale. 

 

Familia reprezintă cel mai optim mediu pentru dezvoltarea 

copiilor, e cuib de înţelepciune. 

Familia e unitatea fundamentală a societăţii, e o formă 

superioară de comunitate – în principal a soţului, soţiei şi copiilor – 

care se bazează pe relaţii sociale şi biologice, avînd drept scop 

suprem pregătirea unei generaţii viitoare, sănătoase şi temeinic 

educate care să participe la dezvoltarea societăţii. 

Grupul familial variază după nivelurile sale de structură. 

Constituţia Republicii Moldova defineşte familia ca element natural 

şi fundamental al societăţii care are dreptul la ocrotire din partea 

societăţii şi a statului. Familia se întemeiază pe căsătoria liber 

consimţită  între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe 

responsabilitatea părinţilor de a-şi creşte, educa şi instrui copiii. La 

rîndul lor, şi copiii sunt obligaţi să aibă grijă de părinţi. 

Anual la 15 mai este celebrată Ziua Internaţională a Familiei, 

prin decizia Adunării Generale a ONU. 

Obiectivul acestei zile este de a sublinia rolul important pe 

care îl are familia în viaţa noastră şi în societate şi a promova valorile 

de familie – dragostea, respectul reciproc, împărţirea egală a 

responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă 

împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate. 

Ziua Internaţională a Familiei subliniază importanţa tuturor 

mediilor familiale, indiferent de formă sau apartenenţă la o anumită 

categorie socială. Toate familiile au dreptul la sprijin şi protecţie din 

partea statului şi a societăţii. 
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În familie începe viaţa omului şi tot aici se începe formarea 

acestuia ca şi personalitate, de aceea este nevoie ca membrii familiei 

să poată răspunde la toate provocările timpului şi să înfrunte 

împreună necazurile şi bucuriile. 

În opinia lui F.Adler, familia este o societate în miniatură, de a 

cărei integritate depinde securitatea întregii societăţi umane. 

De-a lungul istoriei, familia s-a constituit ca o formă specială 

de comunitate umană prin faptul că ea îndeplineşte funcţii pe care nu 

le regăsim la alte grupuri sociale. Dintre cele mai importante funcţii 

ale familiei se desprind următoarele: 

* funcţia reproductivă; 

* funcţia economică; 

* funcţia de socializare primară; 

                    * funcţia sexuală/hedonistă; 

                    * funcţia recreativă şi psihoterapeutică; 

                    * funcţia de control social primar; 

* funcţia socio-afectivă; 

                    * funcţia de solidaritate familială; 

                    *  funcţia de acordare a unui statut social. 

În ultimele decenii familiile au suportat transformări profunde 

sub aspect valoric. Schimbările se referă la trecerea de la familia 

nucleară la o diversitate de forme de conveţuire: 

 extinderea cuplurilor consensuale şi de coabitare; 

 menaje de o singură persoană, celibatul.  

A crescut proporţia familiilor dezmembrate, monoparentale, a 

familiilor supuse diferitor forme de risc. 

Eroziunea valorilor familiei este însoţită de scăderea coeziunii 

familiale, pierderea capacităţii de a-şi mobiliza resursele pentru 

asigurarea bunăstării comune. 

Disfuncţionalităţile familiale mai relevante, specifice stării de 

criză familială pot fi: 

 Conflictul conjugal; 

 Violenţa în familie; 

 Abandonul copiilor; 

 Divorţul emoţional-sincronic cu infidelitatea unuia 

sau bilaterală; 

 Copii fără părinţi, decăzuţi din drepturi 

 Abnormalizarea raporturilor părinţi-copii prin 

defectuaoasa exercitare a rolurilor parentale; 
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 Familii cu persoane incapabile să-şi satisfacă 

nevoile; 

 Creşterea riscului de fragilitate în dezvotarea 

psihocomportamentală a copiilor nesupravegheaţi sau prin  abandon. 

În urma schimbărilor în structura relaţiilor familiale au de 

suferit cel mai mult copii, căci este distrus ,,cuibul” cald şi sigur, ce 

îl influenţează, îl formează, îl ocroteşte de presiunile lumii 

exterioare. 

Familia a fost supusă unui stres de dezvoltare, zdruncinînd 

stabilitatea emoţională, în consecinţă au apărut ,,reacţii nevrotice „ 

ale căror efecte se menţin. 

Rezultatele studiului referitor la esenţa familiei şi rolurile 

soţilor realizat printre tineri şi adulţi în Republica Moldova permite 

să constatăm următoarele: schimbările din societate la etapa actuală 

influenţează şi viziunile tinerilor privind imaginea rolurilor în 

societate şi în familie. Rolurile funcţionale în cadrul familiei nu mai 

sînt atît de strict standardizate, ci net diferenţiate. Caracteristica de 

bază a familiei tradiţionale – autoritatea, este substituită de familia 

contemporană prin cooperare, egalitate. Orice politică de suport 

pentru familie şi copil trebuie să pornească şi să ia în calcul factorii 

de risc care afectează viaţa normală a familiei şi copilului. Există 

multe abordări ale sintagmelor ,,situaţie de risc”, de la cele ce iau în 

consideraţie variabilele interne ale copilului pînă la cele ce ţin de 

adaptarea eficientă a individului la mediul înconjurător. Conform 

articolului 1 al Legii asistenţei sociale, riscul social rezidă în 

pericolul pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele 

economice negative ale perderii potenţialului fizic, statutului 

ocupaţional sau social (boală, disabilitate, deces, sărăcie, maternitate, 

şomaj, inadaptare socială, maternitate etc.) 

Opiniile ştiinţifice derivate din cercetările fundamentale şi 

aplicate, dezvoltate de către E.Zamfir, M.Preda, C.Zamfir, 

A.Stănescu reflectă că cei mai importanţi factori de risc care 

afectează viaţa familiei la momentul dat sunt: 

 Deteriorarea severă a standardului de viaţă al marii 

majorităţi a familiilor şi, în mod special, a familiilor cu copii. 

 Dificultăţi în constituirea şi menţinerea familiei. 

 Deteriorarea rapidă a valorilor familiei. 

 Lipsa de responsabilitate faţă de naşterea, creşterea 

şi respectarea drepturilor copilului. 
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 Scăderea coeziunii şi riscul legat de menţinerea 

familiei. 

 Probleme legate de sănătatea reproducerii. 

 Degradarea stării de sănătate a mamei şi a copilului. 

 Patologii grave ale vieţii de familie. 

 Creşterea rapidă a mortalităţii masculine produce 

dezagregarea tragică a multor familii. 

 Creşterea divorţialităţii. 

În studiul comparativ Iaşi-Chişinău privind situaţia copilului 

aflat în dificultate, dintre situaţiile ce determină ca un copil să ajungă 

în dificultate, cea mai gravă considerată de respondenţii din cele 

două localităţi (Iaşi-Chişinău) este sărăcia, urmată de lipsa de 

supraveghere a părinţilor. Acest al doilea factor apare menţionat atît 

ca factor frecvent întîlnit, cît şi de gravităţie crescută.   

Anume familia trebuie să- şi onoreze responsabilitatea 

decisivă în creşterea şi formarea tinerii generaţii. „Valoarea 

caracterilor sporeşte valoarea situaţiilor”(H.Balzac). 

Educaţia  în familie trebuie să fie un proces de influenţare 

pozitivă de către adulţi a copiilor. Orice acţiune a adulţilor asupra 

copilului produce ecouri largi, puternice în personalitatea acestuia, 

generînd şi alte efecte decît cele scontate de adulţi. 

Uneori influenţa în scop educativ de către adulţi poate fi o 

acţiune eronată, o măsură sau o intervenţie greşită, ori corectă din 

punct de vedere psihopedagogic, dar aplicată în mod eronat. Cele 

mai frecvente greşeli în educarea copiilor sunt greşelile făcute de 

părinţi în educarea copilului, apoi de rude, mai ales bunici şi abia 

după aceea de către învăţători sau profesori, ori de alte persoane. 

Aceste greşeli sunt de cele mai multe ori următoarele: lipsa unui 

regim de viaţă ordonat, răsfăţatul, măsurile de severitate excesivă, 

dezinteresul total al unor părinţi faţă de copil, decizii arbitrare, 

curmarea brutală a unor dorinţe arzătoare ale copilului, reproşul de a 

se fi născut fată sau băiat, tratamentul părtinitor şi discriminatoriu, 

aplicarea unor pedepse iraţionale şi disproporţionale, supraestimarea 

sau subestimarea posibilităţilor reale ale copilului, interzicerea 

prieteniilor şi a contactelor sociale, supraîncărcarea, abandonul 

socio-afectiv părintesc.  

Structura metodologiei procesului Educaţiei în Familie include 

principiile de realizare a educaţiei pentru familie şi obiectivele 



 191 

acesteia, tehnicile de eficientizare a activităţii educative: metodele, 

procedeele, mijloacele şi formele de activitate. 

Reperele teoretice pentru deducerea principiului de realizare a 

procesului de educaţie pentru familie prin intermediul Sistemului 

educaţiei pentru familie, sunt: caracteristicile generale ale educaţiei 

(Sorin Cristea,), teoria autoactualizării personalităţii (A.Maslow), 

paradigma educaţiei cognitive (J.Delors,), principiile educaţiei moral 

etice şi spirituale (V.Mândâcanu,). 

Reperele practice în elaborarea principiilor de realizare a 

procesului educaţiei în familie se constituie dintr-un bloc de 

elemente importante: problematica lumii contemporane şi 

deschiderea spre noile educaţii, particularităţile familiei autohtone, 

particularităţile psiho-individuale ale copiilor şi 

adulţilor,particularităţile educaţiei/ instruirii copiilor de vărstă 

preşcolară şi şcolară şi particularităţile de educaţie/ instruire a 

adulţilor, tendinţele de reconfigurare ale relaţiilor familiale.  

Sinteza informaţiilor la nivelul cadrului teoretic racordează 

acţiunile întreprinse cu privire la educaţia pentru familie a copiilor de 

diferită vîrstă şi a părinţior prin respectarea următoarelor principii: 

 Abordarea individuală umanistă şi relaţională a familiei 

şi educaţiei familiale, care implică o atitudine competentă 

echilibrată axată pe principiile individualizării educaţiei, umanizării 

şi democratizării cadrului real. 

 Realizarea educaţiei prin prisma influenţelor paralele. 

Se valorizeză şi se educă copiii şi părinţii sincronic, pentru a 

consolida abilităţile şi competenţele simultan, creînd posibilităţi de 

reechilibrare a mediului familial cu eforturile ambelor părţi. 

 Axărea educaţiei pe valorile eticii creştine,valorile 

universale şi cele naţionale, care indică acţiunea  de promovare 

activă şi continuă a valorilor în cadrul formal – nonformal-informal.  

 Organizarea educaţiei în baza reperelor cognitive 

fundamentale.Orienteză procesul educaţiei pentru familie spre cele 

patru semne ale cunoaşterii: a învăţa să stii, a învăţa să faci; a învăţa 

să trăieşti împreună cu alţii; a învăţa să fii. 

 Abordarea sistemică, interacţională de rol, ce vizează 

corelarea interrelaţionarea, coerenţa tuturor componentelor 

procesului educaţional în îmbinare cu posibilităţile mediului familial, 

socio- cultural, accentul fiind pus pe valorizarea rolurilor familiale. 

 Abordărea educaţiei  familiei în contextul noilr educaţii. 
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 Presupune o anticipare concretă a imperativelor lumii 

contemporane, dirijînd organizarea şi realizarea conţinuturilor 

specifice de natură morală, ecologică, socială, tehnologică, 

interculturală, religioasă,estetică, psihofizică în procesul educaţiei şi 

pregătirii tinerii generaţii pentru viaţa de familie. 

 Abordarea filosofică a educaţiei în familie. Rezidă în 

axarea pe analiza ontologică a educaţiei şi cea 

analitică:epistemologică, axiologie, teleologie,ceea ce facilitează 

cunoaşterea profundă a semnificaţiei existenţei omului, familiei şi va 

contribui la dezvoltarea ethosului pedagogic familial. 

 Îmbinarea diferitelor forme, metode şi mijloace în cadrul 

reţelei educative.   Presupune valorificarea reţelelor educative 

prin intermediul cadrului formal –nonformal- informal şi îmbinarea 

optimă a diferitor tipuri de activităţi cu metodele clasice, euristice, 

interactive. 

 Abordarea prospectivă a educaţiei în familie. Orientează 

 valorificarea tuturor posibilitatea de dirijare, anticipare, 

profilaxie a eventualelor dificultăţi în proiectarea  umană şi raţională 

a vieţii de familie, adaptare la schimbare.  

  Valorificarea principiilor implică continuitatea, racordarea la 

nou şi schimbare, permite formarea unităţii dintre conştiinţa şi 

conduita moral-etică a individului. 

   În lucrul cu familia e necesar  să se ia  în consideraţie: 

- Educarea şi consilierea familiei. „Părinţii care au primit ei 

însuşi o educaţie sînt deja nişte modele, după care se îndreaptă 

copii... Dar pentru ai face mai buni educaţia este încredinţată unor 

oameni cu pregătire.” ( JJ Rousseau) Educaţia familială trebuie 

realizată pe baza strategiilor, tehnologiilor educaţionale aplicate în 

lucrul cu părinţii, modalităţilor de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor de consiliere. 

      „Propovăduirea celor mai înalte idealuri nu serveşte la 

nimic, dacă propovăduitorul nu vede calea  cea dreaptă pentru 

atingerea  lor „  ( H. Barbusse) 

- Educaţia în familie este o funcţie prioritară şi un element 

constructiv care poate modela atât forma, conţinutul, strategiile cât şi 

finalităţiile.  

 „ Educaţia e cea mai importantă, şi aceasta în primul rînd 

aparţine familiei „    (JJ Rousseau) 
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- Rolul familiei şi atitudinea faţă de responsabilităţi, valorile 

morale  

- Parteneriatul familie- comunitate-  şcoală-biserică etc  

- Crearea climatului favorabil educativ.  E necesar să se ţină 

cont că în  funcţie şi stilul educativ deosebim: 

a) Familie  de tip empatic-  copii înţeleşi, susţinuţi, 

eficient îmbină relaţia cu controlul.  

b) Familia de tip coiercitiv – control şi disciplină 

absolută, tehnici de constrîngere, pedepse. 

c) Familia de tip vulcanic- conflictuos, stil dificil de 

soluţionare a problemelor .  

d) Familia de tip echilibrat, paşnic- stil educativ calm , 

se respectă regim stabil , conflictele se rezolvă constructiv, recurg la 

consiliere. propune o serie de conţinuturi cu anumite obiective: 

educaţia ecologică, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru 

tehnologie şi progres, educaţia demografică, educaţia pentru 

democraţie, pentru petrecerea timpului liber, educaţia pentru 

comunicare, estetică ş.a formănd anumite valori:  activismul, 

încrederea, binele, demnitatea, onoarea familiei. 

- Comunicarea în familie:  

* Încercaţăî să priviţi lucrurile cu ochii copiilor; vorbiţi 

respectuos; nu rezolvaţi  conflictele neînţelegîndu-le; nu folosiţi 

cuvinte indecente; oferiţi mai multă atenţie unul altuia.  

Cercetătorul francez P. Durning consideră intervenţia socio- 

educativă definită  ca un ansamblu de acţiuni profesioniste ale 

specialiştilor pentru a ajuta ,   susţine  şi consilia părinţii în funcţia 

lor educativă de o mare importanţă. 
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Dans cet article, basé sur le fait que l’heure actuelle sont exclus 

complectament des circonstances exceptionnelles comme un tremblement de 

terre ou autres catastrophes naturelles dévastatrices, accident ou de 

catastrophe en temps de paix, ou tout autre conflit militaire susceptible de 

générer des différentes situations de stress causés par le stress différents 

socialement, physiquement, mentalement, spirituellement, j’ai trouvé 

nécessaire de procéder à une sonde  dans lequel nous pourrions étudier le 

niveau de stress des élèves en termes dans des conditions d’une vie normale 

et de routine sur le terrain q’une seule personne peut contrôler leur niveau 

de stress dans certaines situations de stress plus facilement être capable de 

s’adapter au style de vie requis pour surmonter les diverses situations de 

stress et de facteurs peuvent causer un choc psychologue.  Compte tenu a 

été réalisée parmi les étudiants de première année, et troisieme annee 

enquête a montré que les étudiants III. Le resultat en troisième année sont 

les zones à risque élevé de stress par rapport aux étudiants de première 

année qui sont dans une zone normal du stresse. 

 

 Stresul reprezintă sindromul de adaptare pe care individul îl 

realizează în urma agresiunilor mediului: ansamblu care cuprinde 

încordare, tensiune, constrîngere, forţă, solicitare. Menţinerea 

sănătăţii necesită o bună capacitate de a face faţă stresului. Un agent 

stresor nu este întotdeauna un eveniment negativ. O nuntă şi un deces 

pot fi în aceiaşi măsură stresanţi pentru organism. Expunerea la 

evenimente  stresante  intense sau extreme; dar şi deprivarea de 

stimuli pot provoca dezechilibre în organism şi astfel probleme 

majore. Prea multă căldură, frig, activitate, hrană sau cerinţe de ordin 

social sau din contra; lipsa hranei, atingerii, interacţiunilor  sociale 

sau a  somnului pot fi nocive pentru sănătatea individului. Percepţia 

noastră asupra stresului este importantă; orice factor pe care îl putem 

considera o ameninţare reală sau imaginară va creşte nivelul de 

anxietate. Modul cum reacţionăm este influenţat de o serie de factori 

dintre care unii pot fi controlaţi în timp ce alţii nu. Sănătatea fizică şi 

mentală, predispoziţia  genetică („moştenirea”), experienţele din 

trecut, regimul alimentar, susţinerea socială determină care stimuli 

externi vor fi interpretaţi  de către organism drept agenţii stresori 

într-un anume moment al vieţii  noastre. O persoană sănătoasă, 

echilibrată, provenită dintr-o familie armonioasă şi fără probleme de 

sănătate, care trăieşte o viaţă liniştită, se hrăneşte raţional şi are 

relaţii normale cu cei din jur, va răspunde mult mai bine la stres şi 

are mult mai puţine şanse să dezvolte o afecţiune legată de stres, 

decît un om la care cel puţin unul din factorii amintiţi este deviat de 
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la normal. Atunci cînd ne gîndim la stres ne vin în minte termeni ca: 

tensiune, povară, solicitare, efort, presiune, încordare, forţă, 

constrîngere.” Conceptul de stres a fost studiat şi definit pentru prima 

dată de către medicul de origine austriacă Hans Selye, în prima 

jumătate a secolului 20. Selye a folosit acest termen în 1950 pentru a 

descrie un ansamblu de reacţii ale organismului faţă de o acţiune 

externă exercitată asupra sa de către o serie largă de agenţi (fizici, 

chimici, biologici, psihici) constînd în apariţia unor variate 

modificări morfofuncţionale. Hans Selye a numit acest răspuns la 

stres „Sindromul general de adaptare”, care cuprinde toate 

mecanismele nespecifice capabile să mobilizeze resursele adaptive 

ale organismului în faţa agresiunii care îi ameninţa integritatea. 

Sindromul general de adaptare se caracterizează printr-o evoluţie în 3 

etape: de alarmă, de rezistenţă şi de epuizare .În prima fază cea de 

alarmă numită şi „de şoc” sau răspunsul „Lupta sau fugi”, 

organismul manifestă răspunsul iniţial la agentul stresor nou  apărut 

.Se manifestă de obicei prin hipotensiune şi tahicardie, hipotermie şi 

o secreţie crescută de hormoni suprarenalieni (ACTH, cortizol, 

adrenalina). Următorul stadiu este cel de rezistenţă, în care aparent 

organismul sa adaptat la situaţie, însă persistă modificările din stadiul 

de alarmă. De fapt organismul continuă să lupte cu agenţii stresori  

mult timp după ce manifestările fazei de alarmă s-au estompat. În 

cazul în care organismul continuă să fie supus stresului fără nici un 

fel de ameliorare, se intră în al 3-lea stadiu, cel de epuizare. În 

această situaţie adaptarea nu mai poate fi menţinută şi încep să se 

instaleze consecinţele nocive ale persistenţei reacţiilor de apărare ale 

organismului: boli de inimă, accidente cerebrale, vasculare, boli 

digestive cum ar fi ulcerul gastric şi duodenal, migrene şi diverse 

infecţii. Oamenii care sunt supuşi stresului continuu perioade lungi 

de timp devin copleşiţi de tensiune, furie, frică şi frustări ceiace 

conduce la instalarea cronică a unei puternice stări anxioase. Ca 

urmare, secreţia de andrenalină va creşte, iar tensiunea arterială şi 

frecvenţa cardiacă respiratorie vor avea valori mărite. O frecvenţă 

respiratorie mare va duce la hiperooxigenarea sîngelui, cu instalarea 

sindromului de hiperventilaţie. Acesta poate fi începutul atacurilor de 

panică. Glicemia şi nivelul acizilor graşi în sînge cresc în  timpul 

stresului ,această combinaţie favorizează accelerarea  procesului de 

ateroscleroză, cu dezvoltarea bolilor coranoriene. Funcţiile 

sistemului imun sunt tot mai puţin eficiente, de aceia organismul nu 
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va mai putea lupta eficient  cu factorii patogeni şi celulele 

canceroase. Pe plan mental se observă o reducere a capacităţii de 

memorare şi de concentrare. Apar tulburări de somn şi depresie 

precum şi alte tulburări de dispoziţie. Persoanele care suferă de stres 

cel mai mult sunt: conducătorii la cel mai înalt nivel, cei din aparatul  

executiv,  profesorii, meseriaşii, funcţionarii, secretarele, muncitorii, 

gospodinele, tinerii pînă şi animalele, toţi  suferă efectele stresului. 

Din punct de  vedere tehnic, stresul este nu ceea ce ne agravează, dar  

forma în care noi reacţionăm, faţă de agresiuni. Factorii agresivi 

numiţi stres, sau agenţi stresori, provin din cele 4 domenii care 

constituie viaţa  oricărei fiinţe omeneşti: Fizic, mintal, social şi 

spiritual. Efectele faptului că nu ştim să reacţionăm în modul cel mai 

adecvat în faţa acestor agenţi se manifestă de asemenea chiar în 

aceste 4 domenii din viaţa fiecărui individ. Stresul duce la boli 

concrete preocupări şi nelinişti care pot conduce la perturbări 

mintale, dezordini familiale şi sociale, chiar şi la pierderea 

dimensiunilor spirituale, atît de necesare pentru a te păstra pe linia de 

plutire, atunci cînd intervin dificultăţi. De fapt toţi laolaltă şi fiecare 

dintre noi, locuitorii acestei planete zguduite de cea mai mare criză 

din istorie, avem nevoie nu numai de a controla nivelul de stres ci de 

asemenea de a şi învăţa cum să rezolvăm problema stresului. Cel 

care nu va învăţa să-şi controleze stresul în fazele lui iniţiale, va plăti 

cu propria sănătate  şi linişte, adică cu nefericirea sa. Dimpotrivă 

acela care va învăţa să discearnă efectele dăunătoare ale stresului se 

va bucura de un stil nou de viaţă sănătos ,plin de satisfacţii. 

Socraticul şi nu îndeajuns practicatul principiu „Cunoaşte-te pe tine 

însuţi” măcar că pare de neatins în deplinătatea sa este un principiu 

demn de aplicat în prevenirea şi lupta contra stresului .Înainte de a 

lua măsuri împotriva stresului ,este necesar de a controla în modul 

cel mai obiectiv posibil care este gradul de stres personal ,care este 

rezistenţa noastră faţă de el şi care sunt cauzele lui posibile. Pentru a 

determina acest lucru  am propus studenţilor anului I  şi anului III a 

Facultăţii de Economie de la Universitatea de Stat B.P.Haşdeu să 

aplice testul „Care este nivelul stresului meu” Acest test este anonim 

şi a fost  aşezat în condiţiile unei vieţi normale şi obişnuite excluzînd  

situaţiile excepţionale” Studiul dat a fost efectuat pe un eşantion de 

50 de persoane la anul I şi 16 persoane la anul  III .Cantitativ  

exprimat în %  nivelul de stres  a 37,5% din studenţi se află în zona 

V periculoasă, 37,5% din studenţi se  află în zona IV (nivel de stres 
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ridicat) şi 25% se află în zona III, normală a stresului. La anul I 

contrar aşteptărilor  situaţia se clasifică astfel 85% din numărul 

intervievaţilor  sunt raportaţi în zona III normală a stresului, iar 15% 

în zona IV, nivel ridicat al stresului. Cauzele indicate sunt în 

activitatea studenţească: Studiază şi au şi un serviciu -24%. Relaţiile 

cu colegii sunt conflictuale -13%. 

 

Relaţii Simptome : 

Invidioşi pe cei mai bogaţi ca ei-34% 

Stil de viaţă-fumează -72% 

Practică hobby şi fac sport-13% 

Majoritatea nu sunt satisfăcuţi de condiţiile de mediu -58% 

 

Majoritatea covîrşitoare a studenţilor intervievaţi din anul III 

consideră că au nevoie de o consultanţă la un specialist psiholog ori 

psihiatru.De aici concluzia de a avea în state un specialist în acest 

domeniu   

 

 

          2 )Metodologia cercetării 

Scopul  cercetării: Inventarierea nivelului de stres a 

studenţilor anului I, comparativ cu nivelul de stres a studenţilor  

anului III. 

 

Ipoteza cercetării: Controlul stării stresului presupune 

anumite tehnici de anihilare a lui în rîndul studenţilor şi prevenirea 

tulburărilor psiho-somatice. 

 

Sarcinile cercetării:  

1) Subiectele cercetării   

2) Testarea categoriilor de stres pe secţiuni . 

3) Determinarea zonei de stres personal pe grafic  de către 

studenţi. 

4) Analiza şi interpretarea rezultatelor . 

 

Metode şi tehnici de colectare a datelor  

- Studiul bibliografic. Documentarea. 

 

Metode şi tehnici de prelucrare a datelor : 



 199 

      -  Metoda statistico-matematică. 

-  Metoda graficelor . 

 

Test 

Care este nivelul stresului meu? 

Acest inventar pentru evaluarea stresului individual a fost 

aşezat în contextul vieţii normale şi obişnuite excluzînd situaţiile 

excepţionale cum ar fi un război, o catastrofă naturală sau o 

epidemie. Notaţi punctele pe care voi le atribuiţi în cele 96 de  cazuri 

din diferite categorii. Realizaţi totalul punctelor pentru fiecare din 

ele: 

1. „Stil de viaţă”  

2. „Mediu” 

3. „Simptome” 

4. „Activitatea studenţească” 

5. „Relaţii” 

6. „Personalitate” 

 

Totalul fiecărei categorii se aşează conform locului  

corespondent. Conform totalului primit veţi obţine gradul de stres pe 

care îl aveţi în acest moment. Şi în continuare vă propun să localizaţi 

zona dumneavoastră de stres în următorul grafic şi apoi puteţi trage 

propriile concluzii. Pentru ca evaluarea să fie valabilă trebuie să 

răspundeţi la toate întrebările cu sinceritate deplină. 

 

 Stil de viaţă 
 Niciodată 

 

Aproape 

niciodată 

Frecvent 

 

Aproape 

totdeauna 

Dorm  un număr de ore 

potrivitcu nevoile mele. 

3 2 1 0 

Mănînc  la ore fixe 3 2 1 0 

Cînd sunt nervos iau 

tranchilizante 

0 1 2 3 

În timpul liber mă  uit la 

TV sau la video  

0 1 2 3 

Fac  exerciţiu fizic în 

mod regulat 

3 2 1 0 
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Mănînc în grabă 0 1 2 3 

Din alimente bogate în 

colesterol (ouă, ficat, 

brînză, îngheţată) 

,mănînc cît am poftă . 

0 1 2 3 

Consum fructe şi 

verdeţuri din  plin 

3 2 1 0 

Beau apă între mese 3 2 1 0 

Mănînc între mese 0 1 2 3 

Servesc un mic dejun 

bogat 

3 2 1 0 

La cină mănînc puţin 3 2 1 0 

fumez 0 1 2 3 

În timpul liber ies în 

natură la aer curat 

Practic un hobby 

sau o pasiune care mă 

relaxează 

3 2 1 0 

Total:  Stil de viaţă     

 

 

 

 

   

Mediu 
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Niciodată 

Aproape 

niciodată 
Frecvent 

Aproape 

totdeauna 

 Familia mea e destul 

de gălăgioasă 

0 1 2 3 

Simt că am nevoie de 

mai mult spaţiu în 

casă 

0 1 2 3 

Toate lucrurile mele 

sunt puse în ordine la 

locul lor 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Beneficiez de o 

atmosferă  de cămin 

plăcută 

3 2 1 0 

Vecinii mei sunt 

gălăgioşi  

0 1 2 3 

Se află  multă lume 

în zona în care 

locuiesc 

0 1 2 3 

Casa mea este curată  

şi ordonată 

3 2 1 0 

Acasă mă relaxez în 

linişte 

3 2 1 0 

Dormitorul meu mi 

se pare mic 

0 1 2 3 

Am impresia că 

locuim prea mulţi 

sub acelaşi acoperiş. 

0 1 2 3 

Sunt mulţămit cum 

este zugrăvită 

locuinţa mea 

3 2 1 0 

Consider casa mea 

fiind destul de 

spaţioasă pentru 

nevoile noastre. 

3 2 1 0 

În cartierul meu sunt 

mirosuri neplăcute 

0 1 2 3 

Zona în care locuiesc 

este destul de 

zgomotoasă 

0 1 2 3 

Aerul din localitatea 

mea este curat 

3 2 1 0 

Străzile şi parcurile 

din cartierul meu 

sunt curat îngrijite 

3 2 1 0 

Total :  Mediu     
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Simptome 

 

 

 

 

 Niciodată Aproape 

niciodată 

Frecvent Aproape 

totdeauna 

Sufăr  de dureri de 

cap 

0 1 2 3 

Am dureri 

abdominale 

0 1 2 3 

 

Am o  digestie bună 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Am scaun regulat 3 2 1 0 

Mă supără  spatele 0 1 2 3 

Sufăr de  Tahicardie 0 1 2 3 

Sufăr de alergii 3 2 1 0 

Am senzaţii de 

sufocare 

0 1 2 3 

Mi se înţepenesc 

muşchii gîtului şi ai 

spatelui  

0 1 2 3 

Am tensiune arterială 

moderată şi constantă 

3 2 1 0 

Am memorie bună 3 2 1 0 

Nu am poftă de 

mîncare 

0 1 2 3 

Mă simt obosit şi fără 

putere 

0 1 2 3 

Sufăr de insomnie 0 1 2 3 

Transpir mult chiar 

cînd nu fac exerciţii 

0 1 2 3 

Plîng şi mă 

descurajez foarte 

repede 

0 1 2 3 

 

Total :  Simptome 
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Activitate studenţească 

 

 

 
Niciodată 

Aproape 

niciodată 
Frecvent 

Aproape 

totdeauna 

Studierea sistematică îmi 

produce multă tensiune 

0 1 2 3 

În momentele libere sunt 

frămîntat de probleme legate de 

activitatea studenţească 

0 1 2 3 

Programul de activitate este 

reglementat 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Ocupaţiile  mele  îmi permit să 

mînînc liniştit acasă 

0 1 2 3 

Studiez acasă noaptea şi la 

sfîrşitul săptămînii. 

0 1 2 3 

Studiez şi am şi un serviciu 3 2 1 0 

La  lecţii mi se pare că timpul 

zboară 

3 2 1 0 

Mă simt satisfăcut de ocupaţiile 

mele 

0 1 2 3 

Trăiesc cu sentimentul  fricii 

perderii bursei ori a serviciului.  

0 1 2 3 

Relaţiile cu colegii de grupă sunt 

conflictuale 

3 2 1 0 

Sunt în relaţii bune cu toţi 

profesorii 

3 2 1 0 

Consider  că am succese la 

învăţătură şi sunt sigur că voi 

obţine o bursă 

0 1 2 3 

Consider automobilul o 

necesitate firească 

0 1 2 3 

Uit să mînînc atunci cînd trebuie 

să termin o treabă 

0 1 2 3 

Mă consider competent în 

materiile de studii. 

3 2 1 0 

Am impresia că sunt apreciat 

obiectiv pentru activităţile mele 

3 2 1 0 

 

Total  : Activitate studenţească 
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Relaţii 
 Niciodată Aproape 

niciodată 

Frecvent Aproape 

totdeauna 

Mă bucur  să  fiu amabil şi 

politicos cu toată lumea. 

3 2 1 0 

Îmi păstrez încrederea în 

ceilalţi 

0 1 2 3 

Sunt nemulţumit atunci cînd 

planurile mele depind  de alţii 

0 1 2 3 

Mă afectează mult disputele 0 1 2 3 

Am prieteni dispuşi să mă 

asculte 

0 1 2 3 

Sunt satisfăcut de activităţile 

mele 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Pun mare preţ pe părerea pe 

care o au alţii despre mine 

3 2 1 0 

Doresc să fac lucrurile mai  

bine decît ceilalţi 

0 1 2 3 

Colegii  de şcoală sunt prietenii 

mei 

3 2 1 0 

Am răbdare să ascult 

problemele celorlalţi 

3 2 1 0 

Vorbesc prea mult 3 2 1 0 

Atunci cînd discut prea mult 

îmi dau seama că foarte curînd 

încep să vorbesc pe un ton 

ridicat. 

0 1 2 3 

Sunt invidios pe cei mai bogaţi 

decît mine 

0 1 2 3 

Cînd am o dispută cu cineva 

mă gîndesc la ce-i voi răspunde 

în timp ce el încă vorbeşte 

0 1 2 3 

Devin  nervos atunci cînd mi 

se dau ordine 

3 2 1 0 

Cred că prietenul sau prietena 

mea  are nevoie să se scimbe 

pentru ca relaţia noastră să fie 

bună. 

3 2 1 0 

Total  : Relaţii     
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  Personalitate 

 
Niciodată 

Aproape 

niciodată 
Frecvent 

Aproape 

totdeauna 

Mă simt în general satisfăcut de 

viaţa pe care o duc 

3 2 1 0 

Îmi place să vorbesc pe alţii de 

bine 

3 2 1 0 

Devin nervos cînd cineva 

conduce încet automobilul în 

faţa mea 

0 1 2 3 

Cînd  trebuie să  stau la coadă la 

un ghişeu renunţ şi plec 

0 1 2 3 

Mă simt îngăduitor cu mine 

însumi atunci cînd se apropie 

termenele . 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Privesc viitorul cu încredere 3 2 1 0 

Cu  toate că nu-mi place am 

tendinţa  să mă  gîndesc la ce 

poate fi mai  rău. 

0 1 2 3 

Îmi place să fac lucrurile în felul 

meu şi mă supăr atunci ,cînd 

aceasta nu e posibil  

0 1 2 3 

Sunt bine  dispus  3 2 1 0 

Sunt mulţumit de purtarea mea 3 2 1 0 

Mă enervez atunci cînd sunt 

întrerupt în cursul unei activităţi. 

0 1 2 3 

Sunt perfecţionist 0 1 2 3 

Mă gîndesc la cei care  îmi 

datorează bani 

0 1 2 3 

Devin foarte nervos atunci cînd 

sunt prins într-o aglomeraţie  

rutieră 

0 1 2 3 

Mă plictisesc foarte repede în 

concediu şi doresc să revin la 

activităţile mele productive. 

0 1 2 3 

Trăiesc cu teama că într-o zi s-ar 

putea să mă îmbolnăvesc de o 

oarecare boală fatală cum ar fi 

cancerul 

0 1 2 3 

Total  : Personalitate     
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Sex *...................... bărbat       femeie  

Vîrstă*.................._______ ani 

Stare civilă*       căsătorită      singură 

Calculaţi-vă  totalul  . 

Notaţi punctele pentru fiecare secţiune  

1.Stil de viaţă........................................... 

2.Mediu..................................................... 

3.Simptome............................................... 

4.Activitate studenţească.......................... 

5. Relaţii..................................................... 

6.Personalitate........................................... 

Total general: 

Şi acum după ce aţi obţinut totalul observaţi în ce zonă de 

stres vă găsiţi conform graficului de mai jos: 
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Localizaţi  zona dumneavoastră de stres  pe următorul  grafic: 
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48 72 96 120 144
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Zona 4

zona 2

zona 3
zona 2zona1

zona4zona5

 
Ce reprezintă fiecare zonă? 

 

Zona 1 

Nivelul de stres este primejdios scăzut. 

Este nevoie să puneţi un pic de scînteie şi 

imbold în viaţa dumneavoastră, pentru a 

obţine reuşitele care se aşteaptă  de la 

capacitatea pe care o aveţi. 

 

Zona. 4 
Stresul din această zonă este considerat  

radical. În   felul acesta dumneavoastră 

aveţi o înştiinţare clară şi concludentă a 

primejdiei. obser  observaţi  cu grijă 

fiecare sector al vieţii dumeavoastră cu 

scopul  de a  vedea  care sunt problemele  

ce  neces necesită o rezolvare mai 

urgentă dezv. Acum este momentul de a 

preveni  dereglări psihice psihic 
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Zona 2 
Beneficiaţi de un nivel scăzut de stres. 

Acest lucru se poate datora unei naturi 

liniştite şi mulţumite într-un mediu 

favorabil. Situaţia dumneavoastră  este 

sănătoasă şi lipsită  de riscul de infarct, 

ulcere sau îmbolnăviri, asociate cu stresul. 

Cu toate acestea este posibil să aveţi un 

randament mult mai scăzut faţă de 

capacitatea pe care o aveţi, şi poate e 

nevoie din cînd în cînd de o provocare  

pentru a face un efort mai mare. 

importante: ca depresia, neliniştea sau 

pierderea facult facultăţiilor mintale, sau 

de a evita compcomplicaţii ale apara  

aparatului digestiv circulator. 

Căut   Căutaţi să priviţi problema pe 

calea cea mai  directă corec  din diferite 

perspective: dieta, exerciţiul fizic, 

relaxarea         ,ajutorul personal al unuia 

demn de încredere. Adoptaţi o atit  o 

atitudine  pozitivă şi căutaţi să fiţi 

amabili cu toţi  ceilal ceilalţi. 

Zona 3 

Aceasta  este zona normală a stresului. 

Cele mai multe persoane se află la acest 

nivel. Uneori sunt tensiuni, alteori sunt 

momente de relaxare. Este necesară şi o 

oarecare tensiune pentru a atinge anumite 

ţinte propuse; însă stresul nu trebuie să fie 

permanent, ci să se compenseze prin 

perioade de linişte. Aceste alternări 

formează o parte din echilibrul uman. 

Deoarece această zonă este foarte largă 

punctajul poate să fie aproape de limite. 

Dacă punctajul dumneavoastră este 

aproape de limita superioară ca o măsură 

de prudenţă, consideraţi-vă cel puţin parţial 

în zona a 4-a. 

Zona .5 

Această zonă este considerată 

primejdioasă  Dacă obţineţi mai mult de 

144 de puncte ,vă găsiţi în mijlocul unui 

grup redus de persoane foarte stresate şi 

cu multiple probleme ,care reclamă o 

atenţie urgentă .De aceea luaţi în serios 

problema ieşirii din această situaţie 

înainte de a fi prea tîrziu .Căutaţi ajutor 

sunt situaţii pe care unii nu le pot 

înfrunta singuri . 

Cu toţii avem nevoie uneori de sprijin 

din partea familiei sau a prietenilor ,sau 

chiar de ajutorul personal al unui 

psiholog sau psihiatru.Dacă este posibil 

schimbaţi-vă activitatea pentru cîteva 

zile şi aplicaţi toate tehnicile şi strategiile 

antistres 
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CONSIDERAŢII METODOLOGICE  PRIVIND 

CERECTAREA FAMILIEI DIN PUNCT DE VEDERE 

PSIHOSOCILOLGIC 

 

Iulia IURCHEVICI,  

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 
Family is the preferred topic for more science. More and more 

researchers are tempted to study various aspects of family life operate with 

Psychodiagnosis research methodology psychosocial (self scales, opinion 

surveys, social surveys, etc.). Research level of a problem depends in some 

greater or lesser level of assurance methods and research techniques. This 

is true and for the family. Without appropriate methods and aces, handy 

family research can not be fully professional. The article is given a general 

description of methods used in the study as not after their form, as we meet 

in most work on the family, but after coverage. We refer to evaluation 

methods and techniques of crime family privacy and family values, parental 

status and roles and power in family, adaptation, stress and divorce. 

 

Familia este subiect de predilecţie pentru mai multe ştiinţe. 

Tot mai mulţi cercetători se lasă tentaţi de studierea diferitor aspecte 

ale vieţii familiale operând cu metodologia psihodiagnostică a 

cercetării psihosociale (scale de auto şi interapreciere, chestionare de 

opinie, anchete sociale, etc.). Rezultatele lor sunt concretizate în 

prognoze, reevaluări şi reinterpretări, tipologiei şi modele evolutive, 

etc. Ne putem crea o imagine a problematicii familiei nu numai din 

lectura unor tratate, reviste ş.a.m.d ci şi analizând informaţia 

conţinută în metodele folosite în studierea acesteia, întrucât ceea ce 

ştim este legat de modul în care ştim. 

Studierea familiei diferă de studierea oricărui alt grup social: 

în primul rând familiile au o istorie comună, care cuprinde mai multe 

generaţii şi implică valori etnice sau religioase. Participanţii la o 

cercetare a familiei au anumite aşteptări unul faţă de celălalt care se 

bazează pe o experienţă anterioară, extensivă şi pe mitul familiei. 

Adesea acest mit al familiei implică anumite reguli care nu sunt 

rostite dar sunt acceptate. Experienţa anterioară este foarte 

importanţă în momentul cercetării, deoarece familia este un grup mai 

complex decât alte grupuri constituite în mod natural. Mitul familiei 

şi experienţa anterioară sunt două aspecte necesare de care trebuie să 

se ţină cont în cercetarea familiei. În al doilea rând, familiile au un 
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viitor comun. Deseori ceea ce se întâmplă în laborator este uitat de 

către membrii familiei a doua zi. Aceasta pentru că prezenţa 

simultană a membrilor familiei la experiment restrânge anonimitatea 

şi confidenţialitatea răspunsurilor. De aceea tipul de întrebări adresat 

de către cercetător şi interpretarea datelor rezultate în urma 

experimentelor sunt mereu modificate. Cercetătorul are şi 

responsabilitatea de a monitoriza efectul studiului asupra familiei. În 

al treilea rând, prezintă o similaritate a temperamentului 

personalităţii, talentului sau comportamentului. Această similaritate 

este mai mare în cadrul familiei decât în oricare alt grup. Familiile 

mai prezintă şi o ierarhie a puterii care este mai puţin evidentă sau 

chiar neexistentă în alte grupuri. Această ierarhie este parţial 

determinată de existenţa a două sau mai multor generaţii; parţial de 

determinările culturale, parţial de diferenţele de vârstă, chiar şi în 

cadrul aceleiaşi generaţii şi parţial de istoria ideosincretică a familiei. 

Nivelul de cercetare a unei probleme anumite depinde într-o 

măsură mai mare sau mai mică de nivelul de asigurare cu metode şi 

tehnici de cercetare. Acest lucru este valabil şi pentru familie. Fără 

metode adecvate şi accesibile, uşor de manevrat cercetarea familiei 

nu poate fi pe deplin profesionistă. 

Cercetătorii în domeniul familiei se confruntă cu o dilemă 

referitor la metodele de cercetare. Majoritatea surselor dedicate 

studiului familiei oferă fie un număr mare de metode cu informaţii 

minime despre fiecare, fie o imagine mai complexă cu detalii 

referitoare la itemii utilizaţi, fidelitate şi validitate, dar includ un 

număr mic de metode. Familia constituie un obiect de interes al 

sociologilor, psihologilor, medicilor şi al altora cu preocupări 

similare. Metodele dezvoltate de aceştia sunt de cele mai multe ori, 

publicate în reviste de specialitate şi devin astfel accesibile doar unui 

grup restrâns de profesionişti. 

Metodele şi tehnicile folosite în studierea familiei sunt cele 

general folosite în ştiinţele socioumane, în psihologia socială şi 

sociologie în particular. Există mai multe criterii de clasificare a 

metodelor ştiinţifice de achiziţionare a informaţiilor: de exemplu 

după formă (observaţia, interviul, experimentul, ancheta, analiza 

documentelor), după transparenţa obiectivului cercetării (metode 

directe şi indirecte), după gradul de structurare (standardizare) 

(metode cantitative şi metode calitative), etc. Întrucât aceste metode 

sunt analizate pe larg în literatura de specialitate(vezi T. Rotariu, P. 
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Iluţ  (2001),  Ancheta şi sondajul de opinie, Iaşi Polirom; A. 

Mucchelli (2002), Dicţionar al metodelor calitative, Iaşi, Polirom; P. 

Iluţ (1997), Abordarea calitativă a socioumanului, Iaşi, Polirom; F. 

de Singly (1998), Ancheta şi metodele ei, Iaşi, Polirom),  şi altele, în 

paginile următoare ne vom referi doar la relevanţa lor în cercetarea 

familiei.  

În următoarele pagini vom încerca să facem o descriere 

generală a metodelor utilizate în studiul familial nu după forma lor, 

aşa cum putem întâlni în majoritatea lucrărilor despre familie, ci 

după problematica abordată. Ne vom referi la metode şi tehnici de 

evaluare a infracţiunii familiale, a intimităţii şi valorilor familiale, a 

statutului de părinte a rolurilor şi puterii în familie, a adaptării, a 

stresului şi divorţului. Nu ne vom opri prea mult la unul din aspectele 

cele mai importante a vieţii de familie – comunicarea, întrucât acesta 

este studiat de majoritatea instrumentelor ce vizează cele enumerate 

mai sus. 

Interacţiunea diadică şi familială este unul din domeniile 

cercetării familiale care se confruntă nu numai cu bogăţia de 

fenomene interacţionale ci şi cu numeroase teorii, investigaţii 

empirice şi metode de colectare şi analiză a datelor. Studiind 

metodele de evaluare a interacţiunii familiare putem observa 

modificările conceptuale care au transformat interacţiunea maritală 

într-un subiect de interes ştiinţific. Aceasta este evident şi în studiile 

sociologice unde familia nu mai este privită ca o uniune monolită, ci 

ca o „unitate de personalităţi interacţionate”. Tranzacţia dată a 

condus la elaborarea unui şir de metode şi tehnici pentru a clarifica 

relaţiile dintre soţi şi membrii familiei şi a interacţiunilor care au loc 

între ei. T. Bradbury şi F. Fincham (1990) aduc un şir de exemple în 

acest sens. Astfel, instrumentele de autoadministrare sunt disponibile 

pentru adunarea datelor referitoare la comunicare (Marital 

Communication Inventory (MCI) M. Benvenu 1983; Primary 

Communication Inventory (DCI), Locke, G. Sabach, M. Thomes, 

1956), la interacţiunile din timpul liber (Leisure Activity – 

Interaction Index (LAII); D. Orthner, 1976; Family Traditions Scale 

H. I. McCubbin, A. I. Thompson, 1987), la aşteptările maritale 

(Marital Expectation Test B. Murstein 1976), gradul de deschidere şi 

sinceritatea al relaţiilor (Marital Contract Assessment Blanc D. 

Wiachowiak, H. Bragg, 1980).  Cercetarea maritală în psihologia 

clinică reflectă recunoaşterea nevoilor de a studia interacţiunea în 
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contextul său natural. Un număr tot mai mare de studii în psihologia 

dezvoltării sunt efectuate ţinând seama de faptul că condiţiile 

ambientale pot influenţa natura interacţiunilor. Cercetători ca George 

Herbert Mead şi James Mark Baldwin îşi axează cercetările asupra 

relaţiei dintre dezvoltarea copiilor şi practicile educaţionale ale 

părinţilor şi promovează o imagine a copilului ca produs al 

comportamentului şi atitudinilor parentale. 

Din cele prezentate anterior se poate observa că chestionarele 

sunt cele mai des utilizate în studiul interacţiunii maritale şi 

familiare. Pentru a identifica şi înţelege multiplele faţete ale 

interacţiunii familiale este util să folosim şi alte metode şi să 

combinăm datele comportamentale cu altă formă de date. De 

asemenea este necesar să se examineze interacţiunea la diferite 

nivele de analiză. Deoarece implică în mod necesar cel puţin două 

persoane care îşi manifestă comportamentul în timp, interacţiunea nu 

poate fi studiată în timp fără examinarea relaţiilor secvenţiale dintre 

comportamente. În prezent există multe tehnici de analiză a 

secvenţelor comportamentale deşi unele (de tip - serie) necesită 

expertiză matematică, altele sunt relativ liniare şi pot fi aplicate de 

majoritatea cercetătorilor.  

Un alt domeniu cu o bogată sursă de metode de estimare 

valide şi fidele este domeniul relaţiilor maritale şi al dragostei. W. 

Schumm (1990) a identificat 5 concepte de bază  în studierea 

relaţiilor maritale şi anume: calitatea relaţiilor maritale, stabilitatea  

maritală, dezirabilitatea socială, maritală; calitatea relaţiilor familiale 

şi problemele sau conflictele maritale. Cercetarea relaţiilor maritale  

este imposibilă fără analiza particularităţilor emoţionale, inclusiv a 

unui factor atât de important  ca dragostea .De cele  mai  multe ori 

anume specificul relaţiilor  emoţionale dintre toţi  determină reuşita  

interacţiunii familiale. Dragostea este principalul motiv pentru care 

tinerii se angajează  într-o  relaţie maritală. Rolul dragostei  în 

reglarea relaţiilor interpersonale  dintre soţi se datorează  

schimbărilor în instituţia familiei şi anume – pierderea importanţei 

funcţiilor instrumental - economice şi creşterea celor expresiv-

afective .Astăzi familia este mai mult interesată de confortul psihic al 

membrilor  săi. Metode ce evaluează afectivitatea pot fi clasificate în 

mai multe grupe: metode ce vizează afectivitatea dintre părinţi şi 

copii ( de ex. Parent – Child Interaction Rating Scaless a lui Pumray, 

1966); afectivitatea  în cuplu marital ( de ex. The Relationship 
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Inventory de G. Barrett – Lennard, 1986); a intimităţii şi încrederii 

(de ex. The Affective Self – Disclosure Scale for Couples a lui B. 

Davidson şi  J. Balswick, 1988); metode ce vizează afectivitatea în 

perioada de curtenie; metode referitoare la gelozie ( de ex. 

Anticipated Sexual Yealousy Scole a lui B. Buunk, 1988); metode 

referitoare la sexualitate (de ex. The Index of Sexual Satisfaction de 

W. Hudson, 1981 sau  Intimate Relationship Scale de S. 

Hetheringston,  1988), (după W. Schumm, 1990). 

Domeniul percepţiilor şi al valorilor oferă multe metode 

importante dar limitările teoretice şi metodologice îngreunează 

aplicarea efectivă a multor instrumente, teorii, fiind o problemă mai 

mare pentru cercetarea valorilor, iar metodologia -  pentru cercetarea 

percepţiilor. Cu toate acestea unele concepte nu sunt suficient de 

valide sau fidele creând  „goluri” în grila de măsurare; iar unele 

situaţii cer noi metode de estimare. În lucrarea sa „Familia 

Cunoaşterea şi asistenţa” P. Iluţ (1995) clasifică metodele şi 

tehnicile de cercetare a valorilor şi atitudinilor din familie în metode 

directe şi indirecte. La baza acestei clasificări stă transparenţa 

obiectivului cercetări. Astfel primul grup include acele metode şi 

tehnici, scopul cărora este clar pentru subiectul cercetat. Dintre 

acestea fac parte scalele de atitudine, cum ar fi Scala Lukerd, Scala 

de Intervale Egale (Thrustone); Scala Cumulativă (Guttman); 

Ierarhizarea Atributelor – Valori de către subiectul însuşi (Iluţ 1973); 

Metoda Inventarului de Valenţe (Zorgo, 1978); Drumurile de viaţă 

(Morris, 1956); Testul pentru Valorile Personale (Vernon şi Allport, 

1931). Aportul acestor metode constă în faptul că „ele sunt cele mai 

propice pentru a plonja, cu mai puţine medieri în interiorul 

conştiinţei a intenţionalului” subiectului cercetat (P. Iluţ, 1995, pg. 

30). Drept limite ale metodelor directe de cercetare a valorilor şi 

atitudinilor sunt anunţate dezirabilitatea socială şi înţelesul diferit pe 

care subiecţii îl atribuie unuia şi aceluiaşi cuvânt. 

Al doilea grup include metodele scopul cărora nu ajunge să fie 

descoperit de subiect. Printre  acestea se numără: tehnica „Ca şi cum 

ai fi auzit” (Good, Hatt, 1952); „Ce crezi că ar spune” (Sherif, Sherif, 

1969); diferenţialul semantic a lui Osgood; Testul Grilei de 

repertoriul (Kelly); procedee bazate expres pe principiul selecţiei şi 

distorsiunii în percepţie, memorie şi raţionament; Tabelele de analiză 

a comportamentului (Radu, 1974), etc. Contribuţia metodelor 

indirecte constă în diminuarea distorsiunilor prezente în 
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autoaprecierea subiecţilor. Dificultatea legată de tehnicile indirecte 

rezidă în a putea discerne componentele axiologice şi ponderea lor. 

„Cu cât o tehnică este mai indirectă din unghiul de vedere al 

posibilităţilor de  a mascare a individului, cu atât se interpun mai 

multe variabile necontrolate şu ci atât deci identificarea unei anume 

valori este mai nesigură” (P. Iluţ, 1995, pg. 36). 

O altă clasificare a metodelor de cercetare a valorilor şi 

atitudinilor din familie o găsim la Schumm (1990). Autorul grupează 

metodele şi tehnicile ce vizează domeniul interesat de noi după 

concepte şi anume metode de estimare a: tradiţionalismului şi 

familismului; valorilor relaţiei părinte – copil;  rolurilor maritale; 

atitudinilor faţă de divorţ; a atitudinilor faţă de bunici;  valorilor 

socializării;  locului controlului în relaţie;  atitudinilor faţă de 

planificarea familială; atitudinilor faţă de mariaj, etc. Una din 

problemele legate de valori ca variabile independente susţine 

Schumm, constă în faptul că modelul implicat este adesea prea 

simplificat. Adică diferenţele dintre valori ar trebui să prevadă 

dezvoltarea sau funcţionarea relaţiei. Prin contrast, unele modelele 

psihologice sunt mai complexe în utilizarea valorilor. Schumm crede 

că cercetarea valorilor şi atitudinilor poate fi îmbunătăţită prin 

împrumuturi atente de la teorii deja stabilite, precum şi prin 

extinderea sau îmbunătăţirea acelor teorii. Ca şi Iluţ, Schumm atrage 

atenţia asupra necesităţii exploatării rolului variabililor necontrolate 

ce intervin între valori şi variabilele standard dependente. 

Studierea calităţii de părinte de mult timp ocupă un loc 

central în psihologia dezvoltării şi psihologia familiei. Familia şi 

procesele intrafamiliale joacă un rol major în dezvoltarea 

autogenetică a copilului. Cel puţin în primii ani de viaţă a unui copil, 

părinţii sunt consideraţi a fi principlaii agenţi ce influenţează 

dezvoltarea comportamentală, emoţională, cognitivă şi a 

personalităţii. Această consideraţie a reprezentat o provocare 

metodoligică pentru cercetătotri ceea ce a condus la elaborarea unor 

varietăţi de metode şi tehnici pentru a evalua caracteristicile şi 

procesele intrafamiliale. Interacţiunile părinţi – copii – nu sunt pe 

deplin accesibile investigatorilor din cauza consideraţiilor etice şi 

didactice. În consecinţă, majoritatea studiilor sau bazat pe datele 

culese prin intermediul metodelor de autoadministrare; interviul 

observaţia, studiul de caz au fost mai puţin utilizate în acest sens. . O 

clasificare  şi analiză a metodelor şi tehnicilor ce estimează calitatea 
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de părinte a fost dată de G. W. Holden (1990). Instrumentele au fost 

organizate după categoriile conceptuale, bazate pe scopul final al 

acestora. Astfel, Holden evidenţiază 7 categorii: 1) cogniţia şi 

comportamentul social; 2) relaţiile părinţe – copii; 3) mediul 

familial; 4) problemele maritale şi adaptarea la statutul de părinte; 5) 

grupuri – ţintă particulare; 6) auto-percepţii parentale; 7) diverse 

instrumente. Fiecare categorie este împărţită în două subcategorii în 

dependenţă de faptul cui sunt adresate instrumentele părinţilor sau 

copiilor. Î urma unei analize minuţioase a metodelor G.Holden  arată 

că majoritatea instrumentelor legate de statutul de părinte sunt 

centrate pe variabile statistice cum ar fi atitudinile parentale, 

credinţele sau intenţiile comportamentale, sau percepţiile copiilor 

faţă calitatea relaţiei părinte-copil. Aceste abordări sunt utile şi 

importante, susţine autorul citat mai sus, dar s-a neglijat, mai mult 

sau mai puţin, cercetarea proceselor legate de statutul de părinte: 

soluţionarea problemelor parentale, luarea deciziilor, echilibrarea 

nevoilor concurente ale soţilor şi soţiilor, modificarea 

comportamentului în diferite circumstanţe. Există puţine instrumente 

de estimare a discrepanţelor dintre comportamentul ideal şi cel real al 

părinţilor. Alt domeniu ce necesită o muncă mai extensivă în 

elaborarea instrumentelor, susţine Holden, este cel a mediului 

(atmosfera motivaţională creată de părinţi pentru copii lor). Pentru a 

oferi o documentare mai bună a comportamentului parental este 

nevoie de dezvoltarea continuă a instrumentelor observaţionale. 

Metodele de autoadministrare nu vor fi niciodată complet înlocuite 

anume pentru uşurinţa, utilitatea convenienţa şi economia lor. Dar 

este nevoie de a înţelege interacţiunea dintre subiecţi şi aceste 

instrumente. Ce tip de individ oferă cele mai veridice date? Pe lângă 

studiile metodologice sistematice sunt necesare abordări alternative 

pentru a identifica şi examina dinamica relaţiilor diadice şi triadice. 

Tehnologia poate fi de ajutor în dezvoltarea abordărilor video sau 

microcomputerizate.  
Una dintre caracteristicile importante ale familiei o constituie 

structura de roluri, ce reflectă obligaţiile fiecărui soţ, cât de strânse 

sunt legate de gen, în ce măsură sunt determinate de voinţa şi dorinţa 

partenerilor conjugali în ce măsură de tradiţii şi alţi factori externi. 

Structura rolurilor familiale se schimbă pe parcursul ciclului evolutiv 

al familiei. Dacă într-o anumită etapă a dezvoltării familiei satisfacţia 

în viaţa familială este determinată de relaţiile tradiţionale (ex: În 
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perioada apariţiei copilului), atunci în alte perioade satisfacţia este 

determinată de creşterea egalitarismului în relaţiile conjugale 

(Eshlemant, 1981, după Iu. Aleşina  1987). Structura de rol în cadrul 

familiei este determinată şi de alte evenimente din viaţa membrilor ei 

– schimbarea locului de trai, schimbarea serviciului susţine Aleşina. 

Dar aceste schimbări, de cele mai multe ori sunt nesemnificative şi 

treptate. Repartizarea rolurilor între partenerii conjugali, nu este nici 

pe de parte, unica caracteristică a structurii de rol în familie. Există şi 

alţi parametrii ce pot fi utilizaţi pentru o descriere mai amplă a 

relaţiilor familiale. Printre aceştia se numără: identificarea persoanei 

cu rolul; competenţa de rol, conflictualitatea rolului, ş. a. Analiza 

psihologică a mecanismelor ce intervin în structura şi funcţionarea 

cuplului marital trebuie să fie prioritară în studiul familiei având în 

vedere specificul unic al acestuia. Un număr mare de studii 

examinează performanţa reală a rolurilor familiale. Concentrarea pe 

repartizarea sarcinilor muncii domestice membrilor familiei este 

evidentă în studiile adepţilor curentului interacţionist (C. C. Shehan; 

G. R. Lee, 1990). 

Studierea rolurilor, mai ales cele maritale şi cele în funcţie de 

gen ia amploare astăzi. Aşteptările de rol s-au schimbat mult în 

ultimul timp, tinzând spre o egalitate mai mare. Cu toate acestea, 

susţin unii cercetători ( Sheley, 1986,  Shehan, 1987), cu excepţia 

creşterii rapide a participării femeilor la forţa de muncă, modificările 

comportamentale nu au ţinut ritmul. Unele studii au încercat să 

explice armonia / dezarmonia cuplului conjugal prin discrepanţele 

dintre soţi în ceea ce priveşte aşteptările de rol, diferenţa dintre „ceea 

ce s-au aşteptat” soţii şi „ceea ce au găsit”. Calitatea maritală este 

afectată negativ, mai ales atunci, când aşteptările soţiilor sunt mai 

egalitare decât cele ale soţilor. Modificările recente în natura 

relaţiilor de familie şi ale rolurilor aşteptate şi cele reale suscită noi 

cercetări pentru a înţelege natura acestora, structura şi dinamica 

familiei.  

 Progrese semnificative se observă în conceptualizarea 

proceselor de putere în familie, în sensul descentralizării 

multiplelor domenii ale puterii şi aplicării sistematice a teoriilor 

schimbului social şi recunoaşterii complexităţii relaţiilor de puterii în 

cadrul familiei. Studiile timpurii ale puterii maritale s-au concentrat 

asupra controlului prin evaluarea deciziilor finale. Pe măsură ce 

teoria conflictului câştigă tot mai mulţi adepţi, conflictele şi violenţa 
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familială devin cea de a două ramură de cercetare a puterii familiale. 

Cercetările mai recente legate de exercitarea puterii familiale  s-au 

extins dincolo de diada maritală , incluzând si alţi membrii în 

cercetare – fraţi, surori, părinţi –copii (Sebling Relationchip 

Questionare: Furman W., Buhrmenster D; Desire for Greater 

Autonomy from Parents Scale: Small S., 1988). Relaţiile de putere 

părinţi copii, dintre fraţi şi surori şi dintre familia nucleară şi cea 

extinsă fiind examinate  mai atent, permit examinarea formării  

coaliţiilor în grupurile familiale(după C. Shehan şi G. Lee, 1990). 

Tehnicile de estimare, arată McDonald (1980),  sunt în urma 

nivelului conceptual. Cercetarea continuă să fie axată pe rezultatele 

procesului decizional şi mai puţin pe modul în care membrii familiei 

îşi exercită puterea, pe încercările partenerilor de a opune rezistenţă 

la exercitarea puterii. Pentru a schimba situaţia cercetările prezente şi 

cele viitoare trebuie să utilizeze mai mult metodele observaţionale 

care să aibă o secvenţă mai largă, mai puţin structurate şi efectuate în 

medii naturale. McDonald susţine că este nevoie şi de o 

conceptualizare mai largă a schimburilor din timpul exercitării 

puterii, una care să recunoască aspectele cooperării ale interacţiunii 

familiale. Mai mult conceptele încredere, angajament, reciprocitate 

să fie mai bine încorporate în studiul puterii. Explicarea fenomenului 

puterii din perspectiva diferitor teritorii este o altă tendinţă majoră.  

 Problema divorţului  şi a adaptării familiei la situaţiile din 

timpul procesului de divorţ şi după  a atras atenţia cercetătorilor pe la 

începutul anilor 60 ai secolului trecut, odată cu schimbarea 

mentalităţii faţă de problema dată. Sunt probabil puţine familii a 

căror viaţă nu este afectată direct sau indirect de separare sau divorţ. 

Ceea ce până de curând a fost o chestiune intimă a devenit acum o 

problemă de preocupare publică, o problemă  globală a omenirii. 

Datele statistice sunt îngrijorătoare. Chiar dacă diferenţele între ţări 

sunt semnificative, rupturile de uniuni familiale au avansat mult atât 

în ţările europene cât şi în SUA., Canada. Astfel între anii 80-90 rata 

divorţului s-a dublat în Belgia şi SUA a crescut de trei ori în Franţa şi 

Olanda. În Canada rata divorţului a crescut de la 38/100.000 în 1951 

la peste 270/100.000 în 1991 (Graham A, Graham C, 2001) ). 

Divorţul produce modificarea statutului individual, modificări în 

sistemul familial, în ansamblul relaţiilor inter-individuale ale celor 

afectaţi. Consecinţele divorţului asupra partenerilor, copiilor şi a 

altor membri ai familiei de origine sunt multiple. Estre vorba atât de 
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consecinţe de natură socio-economică, cât şi de natură psihologică şi 

afectivă ( Bhrolchain M, R Chappel, I Diamond, Jameson C, 

Darankers J, 2000). Interesul vădit al cercetătorilor se observă şi prin  

dezvoltarea masivă a metodelor de cercetare a divorţului. Majoritatea 

lor sunt metode de auto-administrare adresate adulţilor, se evaluează: 

sentimente individuale şi/sau adaptarea; relaţia cu fosta soţie /fostul 

soţ; integrarea sau coeziunea în familiile recăsătorite; situaţia 

economică a  adulţilor; ataşamentul faţă de fosta soţie/fostul soţ; 

atitudinile generale despre divorţ; barierele în calea divorţului (G. 

Buehler, 1990). Majoritatea metodelor  sunt chestionare, ce 

estimează percepţiile subiective sub formă de gânduri, credinţe, 

sentimente, comportamente şi procese de interacţiune. Iar marea 

problemă a chestionarelor este dezirabilitatea socială, de aceea se 

impune efortul de a revizui seturile de răspunsuri intru depăşirea 

problemei date.              

Din cele prezentate mai sus s-a observat cum cercetarea şi 

elaborarea instrumentelor merg paralel. Evoluţia cercetărilor 

ştiinţifice are loc prin transmiterea conceptelor, abordărilor şi 

instrumentelor. Instrumentele de astăzi se bazează pe descoperiri şi 

presupuneri anterioare, şi vor constitui un fundament pentru 

dezvoltarea unor noi generaţii de instrumente mai sofisticate atât sub 

aspect metodologic, cât şi conceptual. Se speră, că generaţia 

următoare de instrumente să reflecte o transformare a statutului – de 

la produse primare la produse ştiinţifice excelente.       
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ROLUL ORELOR DE LABORATOR LA PSIHOLOGIA 

DEZVOLTĂRII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR DE 

CERCETARE LA STUDENŢI 

 

Teodosia LUCHIAN, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

MOTTO: 

„Începeţi prin a vă studia mai bine elevii,  

căci cu siguranţă nu-i cunoaşteţi deloc.” 

J. J. Rousseau 

 
The article mentions the importance of laboratory work in 

psychology research skills development training to students - future 

teachers in primary school.  

Laboratory work is given topic. Carry out such work in primary 

school, students observe the features of psychic development at small-age 

school-students. They use different methods and practical techniques of 

investigation: observation, psychological and pedagogical experiment 

finding, conversation, study and analysis of student work products. It is 

developing interest in research, educate them desire to know, to know 

information about specific psychological development and personality 

formation small pupil. 

 Skills and competencies they need further to develop research 

paper and license year thesis in psychology, but also in pedagogy, special 

didactics. 

 

În psihopedagogia contemporană tot mai mult se menţionează 

necesitatea realizării unei educaţii centrate pe cel ce învaţă, a unui 

învăţământ individualizat şi diferenţiat. De aici rezultă, că un 

obiectiv pe care îl are şcoala este promovarea şi dezvoltarea unei 

personalităţi armonioase. 

Realizarea acestui obiectiv e imposibilă fără cunoaşterea 

psihologică a elevilor. După cum se ştie, copiii posedă însuşiri şi 

atitudini diferite, profiluri psihologice variate, iar şcoala este chemată 

să asigure educarea şi cultivarea lor sistematică, ceea ce presupune 

cunoaşterea lor temeinică, precum şi crearea condiţiilor necesare 

pentru dezvoltarea lor. Aceste deosebiri individuale şi de vârstă 

presupun modalităţi diferite de acţiune a învăţătorului. 
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Rezultă că activitatea de cunoaştere psihologică a elevilor nu 

reprezintă un scop în sine, ci constituie premisa desfăşurării cu mai 

mare eficienţă a muncii instructiv-educative.   Străduindu-se  să 

studieze elevii, profesorul, învăţătorul claselor primare descoperă 

înclinaţiile, aptitudinile şi motivaţiile acestora, le dezvoltă şi 

sprijinindu-se pe ele, poate să prevină şi să înlăture cu mai mult 

succes trăsăturile şi manifestările lor negative. 

Interesul pentru cunoaşterea psihologică a elevilor trebuie să 

fie o preocupare firească a tuturor cadrelor didactice. 

Fiind o activitate complexă, munca de cunoaştere a elevului 

obligă să se utilizeze o gamă  întreagă de metode şi procedee. 

În formarea învăţătorului pentru clasele primare contemporan 

cunoştinţele de psihologie deţin o pondere certă, în special  cele din 

domeniul psihologiei dezvoltării. Acestea au menirea de a oferi 

studenţilor – viitoare cadre didactice o imagine clară despre 

dezvoltarea copilului, despre legităţile dezvoltării psihice şi formării 

personalităţii, despre condiţiile, factorii şi forţele motrice ale acestei 

dezvoltări. 

M. Eminescu scria în una din notele sale: „Pedagogia va 

renaşte numai doar din aprofundarea părţii practice a psihologiei”. 

Pentru aceasta, însă, trebuie să fie efectuate cercetări  serioase 

psihologice, care să dezvăluie spectrul de activităţi ce ar duce la o 

mai adâncă cunoaştere a personalităţii copilului. Asemenea cercetări 

ar putea duce „la cunoştinţa deplină a acelor legi, care stăpânesc nu 

numai modul de a vorbi, dar chiar şi modul de a gândi al poporului 

nostru” [1, p.287]. 

Rezultă că fiecare învăţător trebuie să fie psiholog – practic. 

Psihologul român D. Vrabie, menţionează că în procesul instructiv-

educativ, învăţătorii, mai ales cei tineri, se confruntă cu o serie de 

probleme. Unele dintre acestea ţin de însuşirea conţinutului 

disciplinei de învăţământ (care sunt particularităţile psihologice ale 

însuşirii de către elevi a noţiunilor predate în şcoală (gramaticale, 

matematice etc.; cum ar putea fi structurat, concretizat şi 

accesibilizat conţinutul obiectului predat?)  

Altele se referă la organizarea procesului de predare-învăţare 

(ce metode didactice sunt mai indicate în predarea cunoştinţelor?; 

după ce criterii trebuie selectate metodele de învăţământ în vederea 

aplicării lor?; ce valoare au unele condiţii psihologice în actul 

învăţării şi cum ar putea fi ameliorate funcţionalitatea lor?) 
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Sunt apoi probleme ce provin din particularităţile materialului 

uman cu care lucrează (elevii sunt motivaţi sau nu?; dispun ei de 

interese, aptitudini şi capacităţi?; cum se poate preda în lipsa 

motivaţiei?; cum să se comporte învăţătorul cu elevii ce provin dintr-

un mediu bilingv sau cei fără familie din casele de copii?; dar cu cei 

care provin din familiile dezorganizate sau moral decăzute?; ce 

atitudine trebuie să manifeste învăţătorul fată de fenomenele de 

dezinteres, de blocaj afectiv, de stări frustrante?; cum să se comporte 

el cu elevii rămaşi în urmă la învăţătură, lenţi sau eşec prelungit?; dar 

faţă de cei supradotaţi?). Nu mai puţin importante sunt problemele ce 

ţin de latura educativă propriu-zisă (cum pot fi tratate şi soluţionate 

cazurile de inadaptare şcolară concretizate în indisciplină, 

nefrecventarea sau părăsirea şcolii?; dar cele de devianţă 

comportamentală sau chiar de delincvenţă?). Într-un cuvânt, cum ar 

trebui prevenite şi soluţionate toate aceste probleme? Cum ar putea fi 

stimulate – diferenţiat – energiile creatoare ale elevilor? [ 6,  p.23] 

Planul de învăţământ la specialitatea 142.03 Pedagogie în 

Învăţământul Primar prevede următoarele competenţe ale 

specialistului: 

– Competenţa gnoseologică; 

– Competenţa prognostică; 

– Competenţa praxiologică; 

– Competenţa managerială; 

– Competenţa de evaluare a activităţii profesionale; 

– Competenţa comunicativă şi de interacţiune socială; 

– Competenţa de investigare; 

– Competenţa de formare continuă. 

Competenţa de investigare se formează în procesul predării – 

învăţării la psihologie, pedagogie, metodologia cercetării în ştiinţele 

socio-umane şi a altor discipline de învăţământ. 

Un rol important în realizarea acestui obiectiv îi revine 

psihologiei dezvoltării. În conformitate cu planul de învăţământ, 

pentru această disciplină sunt prevăzute prelegeri (45 ore), seminare 

(30 ore) şi lucrări de laborator (15 ore). 

Experienţa de predare a acestui curs ne demonstrează că cea 

mai eficientă formă de organizare şi efectuare a lucrărilor de 

laborator la psihologia dezvoltării este în şcoala primară. De ce? 

Deoarece sala de clasă din şcoala primară diferă esenţial de aula 
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studenţească. La fel cu totul altul este grupul real de copii din clasele 

primare. 

Prin urmare, în procesul lucrărilor de laborator studenţii au 

posibilitatea să aplice în practică şi să utilizeze unele metode de 

cunoaştere şi caracterizare psihologică a personalităţii elevului de 

vârstă şcolară mică, a grupului şcolar educaţional. De asemenea să 

realizeze cercetări în domeniul psihologiei dezvoltării şi să analizeze 

datele obţinute în rezultatul efectuării unor investigaţii a 

particularităţilor dezvoltării psihice şi formării personalităţii elevului 

mic. 

Programa analitică la psihologia dezvoltării include 8 lucrări 

de laborator, care au următoarele teme: 

 Dezvoltarea percepţiei la vârsta şcolară mică; 

 Particularităţile dezvoltării memoriei la vârsta 

şcolară inferioară; 

 Atenţia şcolarului mic; 

 Dezvoltarea gândirii şi limbajului la vârsta şcolară 

mică; 

 Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii la vârsta 

şcolară mică; 

 Particularităţile autoconştiinţei şi autoaprecierii la 

vârsta şcolară mică; 

 Particularităţile relaţiilor interpersonale şi a 

dezvoltării morale la vârsta şcolară mică; 

 Dezvoltarea voinţei şi sentimentelor la vârsta şcolară 

mică. Particularităţile individual-psihologice şi dezvoltarea lor la 

elevul mic. 

La fiecare temă sunt indicate obiectivele cercetării, planul de 

activitate, care prevede instrucţiuni teoretice şi practice, vizând 

cercetarea proceselor psihice şi a însuşirilor de personalitate, 

observarea după un program a manifestării elevilor în problema 

cercetată la lecţii şi alte activităţi, activitatea independentă a 

studenţilor orientată la cercetarea particularităţilor psihologice ale 

elevilor prin efectuarea unor probe psihologice, analiza şi prelucrarea 

cantitativă şi calitativă a rezultatelor, concluziile, recomandările 

practice posibile. 

În procesul cercetării o deosebită importanţă acordăm metodei 

observării psihologice. Deoarece un bun învăţător este mai întâi şi un 

bun psiholog-observator. Pentru a facilita procesul de observare şi 
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analiză a datelor studenţilor li se propun programe de cercetare, ca de 

exemplu: 

 

Tema: Dezvoltarea percepţiei la vârsta şcolară mică .  

Obiectiv: Cercetarea particularităţilor percepţiei elevilor 

de vârstă şcolară mică. 

Întrebări pentru observare  şi analiză a percepţiei în 

procesul lecţiilor: 

l. Ce rol joacă cunoştinţele anterioare ale elevilor asupra 

percepţiei informaţiei noi? 

2. Explicaţi din punct de vedere psihologic necesitatea 

pregătirii sistematice a temelor pentru acasă. 

3.Cum se manifestă caracterul integru,conştient,constant şi 

selectiv în percepţia elevilor de vârstă şcolară mică? 

4.Ce rol are limbajul învăţătorului în procesul percepţiei 

elevilor? 

5.Ce cerinţe din punct de vedere al psihologiei percepţiei se 

înaintează fată de materialele didactice utilizate la lecţii şi fată de 

demonstraţia lor? 

6. Analizaţi dacă materialele didactice utilizate de învăţător 

corespund acestor cerinţe. 

7.Care condiţii, după părerea voastră, corespund dezvoltării 

spiritului de observaţie la elevi? 

8.Ce greşeli în percepţia elevilor aţi observat în procesul 

lecţiilor? 

 

Tema: Particularităţile dezvoltării memoriei la vârsta 

şcolară inferioară. 

Obiectiv: Determinarea particularităţilor memoriei 

elevilor mici prin utilizarea metodei observaţiei. 

Întrebări pentru observare şi analiză: 

l. Cum are loc memorarea, fixarea şi păstrarea imaginei reale a 

obiectelor, informaţiei expuse de învăţător la lecţie? 

2.  Ce rol are activitatea de gândire în memorarea eficientă a 

materialului de către elevi? 

3.   Stabiliţi cum influenţează asupra memoriei atitudinea 

elevului faţă de materialul studiat (scopul, înţelegerea importanţei 

materialului, interesul elevului etc.)  
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4. Prin ce se exprimă evidenţa particularităţilor individuale ale 

memoriei de către învăţător? 

5. Ce metode şi procedee didactice foloseşte învăţătorul la 

lecţii pentru a oferi posibilitatea elevilor să memoreze conţinutul 

materialului? 

6. Cum se organizează repetarea materialului de către 

învăţător? 

7. Cum are loc preîntâmpinarea uitării? 

8. Cercetaţi la elevi: 

- numărul de repetări necesare pentru învăţarea unei poezii, 

text; 

- reproducerea unor acţiuni ,gesturi observate la colegi, 

învăţători; 

- reproducerea după model a unei propoziţii rostite (de 

student); recunoaşterea după fragment a unor povestiri, poveşti, 

poezii studiate la lecţiile de limbă romană. 

 

Tema: Atenţia şcolarului mic. 

Obiectiv: Determinarea particularităţilor atenţiei elevilor 

mici prin utilizarea metodei observaţiei. 

Întrebări  pentru   observare şi analiză: 
 l. Observaţi comportamentul elevilor şi procedeele organizării 

atenţiei elevilor de către învăţător la începutul lecţiei. 

2. Care este corelaţia şi particularităţilor diferitor feluri de 

atenţie în procesul verificării cunoştinţelor, repetării materialului, 

predării materialului nou, în procesul exerciţiilor, soluţionării 

problemelor  etc? 

3. Cum depinde atenţia elevilor de particularităţile conţinutului 

materialului? 

4. Ce procedee foloseşte învăţătorul pentru menţinerea atenţiei 

elevilor la diferite etape şi situaţii ale lecţiei? 

5. Particularităţile atenţiei diferitor elevi şi cauzele posibile ale 

distragerii atenţiei lor. 

6. Dependenţa atenţiei elevilor de interesul lor pentru 

conţinutul materialului, atitudinea faţă de învăţător, starea 

emoţională, factorii externi (dacă au fost) etc. 
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Tema: Dezvoltarea voinţei si sentimentelor la vârsta 

şcolară mică. Particularităţile individual-psihologice şi 

dezvoltarea lor la elevul mic. 

Obiectiv. Determinarea particularităţilor afectiv-volitive şi 

a tipului de temperament la elevii de vârstă şcolară mică.  
Program de cercetare 

1. Observaţi manifestările exterioare ale afectivităţii şi voinţei 

în procesul lecţiilor şi recreaţiei (la 1-2 elevi) şi descrieţi cum se 

manifestă sentimentele şi emoţiile la fiecare dintre copii în diferite 

forme de activitate (mimica, gestica, pantomimica). 

2. Alcătuiţi o caracteristică a calităţilor de voinţă (la 1-2 elevi). 

3. Propuneţi recomandări pentru educaţia voinţei lor. 

4. Cum contribuie învăţătorul la educaţia sentimentelor 

superioare (morale, intelectuale, estetice) şi a voinţei la elevi? 

5. Observaţi câţiva elevi (2-3) şi stabiliţi la ce tip de 

temperament se pot referi fiecare din ei după următorul program : 

a) Cum este atenţia la lecţie (concentrată, flexibilă, distrată 

etc.)? 

b) Care sunt particularităţile vorbirii elevului (vorbeşte mult 

sau puţin, curgător sau cu pauze, repezit sau liniştit, tare sau încet, 

gesticulat sau nu)? 

c) Care este capacitatea de muncă a elevului în decursul zilei 

(mare la început-scăzut la sfârşit, constantă în tot timpul, mare şi cu 

oscilaţii, slabă la început şi în creştere spre sfârşit)? 

d) Cum sunt temele scrise (îngrijite de la început şi până la 

sfârşit, neglijente la început şi neglijente la sfârşit)? 

e) Cum reacţionează elevul când primeşte o notă rea (este 

stăpânit, nepăsător, tace, încearcă să motiveze, să ceară scuze, să 

protesteze etc.)? 

f) Care este poziţia şi atitudinea elevului faţă de alţi elevi 

(retras, indiferent, sociabil, supărăcios etc.)? 

g) Cum participă elevul la activitatea de joc (priveşte de la 

distanţă jocul, se plimbă, participă activ, este indiferent)? 

h) Cum reacţionează elevul la semnalul de intrare în clasă 

după recreaţie (intră la timp în clasă, întârzie, apare liniştit, intră în 

clasă repede)? 
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Tema: Dezvoltarea gândirii şi limbajului la vârsta şcolară 

mică. 

Obiectiv: Cercetarea particularităţilor dezvoltării gândirii 

şi limbajului elevilor prin utilizarea metodei observaţiei. 

Întrebări pentru observare şi analiză a gândirii şi 

limbajului elevilor în procesul activităţilor didactice. 

1. Stabiliţi ce rol au în formarea noilor noţiuni la copii 

reprezentările şi noţiunile formate anterior. 

2. Care sunt etapele formării noilor noţiuni? 

3. Ce operaţii de gândire au contribuit la însuşirea noilor 

noţiuni? 

4. Care este rolul analizei, sintezei, comparaţiei, generalizării? 

5. Care este gradul de independenţă a elevilor în găsirea noilor 

mijloace de rezolvare a problemelor? 

6. Cum învăţătorul dirijează activitatea de gândire a elevilor în 

procesul lecţiilor? Daţi exemple. 

7. Analizaţi care este rolul limbajului în însuşirea cunoştinţelor 

la diferite discipline de învăţământ şi determinaţi posibilităţile 

acestor discipline pentru dezvoltarea limbajului elevilor. 

8. Observaţi şi analizaţi limbajul elevilor după următorii 

indicatori: 

1) conţinutul: precizia şi claritatea, bogăţia conţinutului; 

2) expresivitate: emoţionalitatea, plasticitatea; 

3) particularităţile fonetice ale limbajului: corectitudinea 

pronunţării sunetelor, claritatea, tempoul şi tembrul; 

4) nivelul dezvoltării limbajului oral şi scris( în comparaţie) 

 9. Determinaţi greşelile pe care elevii le comit. 

10. Cum contribuie învăţătorul la dezvoltarea limbajului 

elevilor? 

 

Tema: Particularităţile relaţiilor interpersonale si a 

dezvoltării morale la vârsta şcolară mică. 

Obiectiv: Determinarea relaţiilor interpersonale în clasa 

şcolară a statusului social al unor elevi si a nivelului dezvoltării 

morale.  

Program de cercetare: 

I.       Observaţi: 

1. Comportamentul elevului în clasă: 

- punctualitatea la ore; 
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- atitudinea (poziţia în bancă, mişcări etc;) 

- reacţiile la întrebările învăţătorului adresate altora ( 

gest,poziţie, mişcări,mimică,intonaţia vocii); 

- reacţia la eşec sau succes (când nu ştie sau ştie); 

- reacţia la observaţiile învăţătorului (lecţie, întrebări); 

- gradul de atenţie la ceea ce se întâmplă în clasă (dă impresie 

că este prezent, absent, oscilant, când atent, când neatent); 

- cât timp este concentrat, atent, când dă semne de oboseală (se 

adresează colegilor din jur, se mişcă, se agită, priveşte pe fereastră, 

îşi roade unghiile,îşi studiază hainele, mâinile sau colegii din jur); 

- dacă tulbură liniştea în clasă (face zgomot, vorbeşte 

neîntrebat, vorbeşte tot timpul etc.). 

2. Comportamentul faţă de învăţător şi colegi: 

- politicos, obraznic, indiferent, de evitare; 

- bruschează colegii; 

- prietenos cu colegii (se amestecă în grupuri sau trece de la un 

grup la altul); 

- nu discută cu nimeni; 

- se retrage cu un coleg; 

3. Comportamentul în curte, recreaţie: 

- genul de joc pe care-1 practică (aleargă, bate mingea, 

priveşte la ceilalţi etc.); 

- tipul de participare la joc (conducător sau subordonat, cu 

iniţiativă sau fără); 

- conduita în timpul jocului: excitat, temperat, normal; 

4. Ţinuta caietelor şi cărţilor (curate, murdare, mâzgălite). 

5. Atitudinea faţă de activităţile practice şi teoretice. Genul de 

activitate pe care-1 preferă (teoretic-practic), desen, lucrul manual 

etc. 

6. Succesele sau insuccesele şcolare-calificative. 

7. Atitudinea, reacţiile când i se aplică diferite probe 

psihologice. 

 

În afară de metoda observării studenţii efectuează şi probe 

psihologice pentru a diagnostica nivelul dezvoltării proceselor 

psihice la elevi sau a trăsăturilor de personalitate, ca de exemplu: 
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Probă pentru studierea temperamentului 

Elevului i se propune să citească un text mic, apoi sa-1 

transcrie (din memorie), subliniind subiectul cu o linie, predicatul cu 

două, atributul cu o linie ondulată, complementul cu una întreruptă. 

Pe parcursul îndeplinirii însărcinării de către elev, studentul notează 

particularităţile activităţii motore. 

Graba (când copilul începe înainte ca să se termine explicarea 

instrucţiunii) denotă insuficienţa inhibiţiei (colericul). Cel cu o 

mobilitate redusă, începe realizarea însărcinării cu întârziere 

(flegmaticul). Executarea exactă a instrucţiunii este o dovadă a 

echilibrului şi a bunei mobilităţi (sangvinicul). Se decide greu pentru 

acţiune, are gesturi şovăielnice (melancolicul). 

„Identificarea obiectului străin grupului dat”   

Testul determină capacitatea de a descoperi însuşirile esenţiale 

şi cele neesenţiale, de a efectua pe baza lor generalizarea, raportând 

grupul de obiecte sau fenomene identificat la clasa respectivă (fructe, 

legume, fiinţe etc.). 

Materialul de lucru se compune dintr-un set de fişe cu 

imaginea obiectelor: trei dintre aceste obiecte pot forma un grup, 

având o particularitate esenţială, comună tuturor, al patrulea obiect 

din fişă nu posedă această particularitate şi, deci, nu poate fi inclus în 

grupul dat. 

În scop de diagnoză testarea se face individual. Fişele cu 

imagini se expun într-o anumită ordine, în corespundere cu creşterea 

gradului de complexitate. 

Instrucţiuni. „Pe această fişă, sânt reprezentate 4 obiecte. 

Numiţi aceste obiecte (astfel concretizăm, dacă elevul le recunoaşte). 

Trei dintre ele au o însuşire comună, pe când al patrulea se 

deosebeşte de ele. Găsiţi obiectul care se deosebeşte de celelalte trei, 

adică obiectul care trebuie exclus. Prin ce cuvânt pot fi numite 

celelalte trei obiecte?” După aceasta copiii exersează împreună cu 

studentul. De exemplu, lucrează cu fişa I. Copilul numeşte grupul în 

care intră 3 obiecte — „încălţăminte” şi explică de ce trebuie exclus 

al patrulea „piciorul”. Următoarele situaţii elevul le rezolvă singur, 

respectând instrucţiunea dată. Comentariile făcute la fiecare operaţie 

se scriu în tabelul respectiv. 

 

Fişa. 

Întrebările şi 

Obiectul 

exclus 

Comentariul 

elevului 
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obiecţiile studentului 

   

 

Afectivitatea. 

Scopul: 

Cunoaşterea dorinţelor, temerilor, sentimentelor familiale etc. 

Material: 

Următoarea povestire: 

„Un copil se întoarce de la şcoală. Mama lui îi spune: nu 

începe imediat lecţiile, vino aici că vreau să-ţi spun ceva.” 

 Desfăşurare: 

a. Se cere tuturor elevilor să-şi pregătească o coală de hârtie şi 

un instrument de scris. în stânga îşi vor scrie numele. 

b. Se citeşte povestirea şi în final se cere copiilor să scrie: ce-i 

va spune mama copilului? 

Copilul va spune şi studentul va nota. 

Se cere elevilor să scrie: 20 cuvinte, primele care-i vin în 

minte, fără să se gândească. Apoi examinatorul ia lista şi spune: 

Ai scris - floare - (de exemplu), de ce te-ai gândit la acest 

cuvânt? Răspunsul copilului se notează. 

Aplicarea se va face individual. Pentru clasa I şi a Il-a se cere 

elevului să spună repede 20 cuvinte, primele care-i vin în minte, fără 

să se gândească, apoi este întrebat de ce s-a gândit la fiecare cuvânt. 

Interpretare: 

Răspunsurile date ne vor orienta spre temerile şi dorinţele 

copilului, spre conflicte sau sentimente pozitive - negative.  

 

 

Proba 1.   „Un copil este la masă cu părinţii.  Tata se înfurie. 

De ce?” 

Proba 2. „Este seară.. Copilul s-a culcat. Ziua s-a terminat, 

lumina se stinge în casă. Ce face el? La ce se gândeşte?” 

Proba 3. „Un copil s-a culcat. Este seară, toată casa doarme 

numai el plânge, este trist, de ce?” 

Desfăşurare: 

Se citesc probele şi li se cere elevilor să construiască în serie o 

povestioară scurtă, completare la temele date (proba 1, 2, 3). 
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Interpretare: 

În aceste povestiri elevul proiectează propriile conflicte, 

precum şi eventualele conflicte familiale. Acest gen de probe vor fi 

folosite de către studenţi. 

Probă pentru determinarea gradului cunoaşterii de sine 

Desfăşurare: 

Copilul va fi aşezat cu mâinile la spate. Se întreabă: 

„Ştii ce ai în buzunare? Spune-mi!” Se notează. Urmărim: 

a) siguranţa sau ezitarea;  

b) precizia amplasării pentru fiecare obiect. 

Se cere apoi copilului să scoată lucrurile din buzunar şi să le 

pună pe masă. 

Se aplică pe grupe de vârste între 7-11 ani, 

Interpretare: 

- se verifică exactitatea, 

- se numără omisiunile şi adevărurile, 

- se compară rezultatele pe grupe de vârstă.  

Notă: Proba se poate aplica şi cerând copilului să spună toate 

hainele cu care este îmbrăcat. 

 

Efectuând aceste lucrări, studenţii se învaţă a experimenta, a 

cerceta din punct de  vedere practic procesele psihice şi însuşirile de 

personalitate. De asemenea la ei se formează deprinderi de a recolta 

şi a fixa datele necesare, a le prelucra cantitativ şi calitativ, a le 

explica, interpreta, a face anumite concluzii şi propuneri. Ei 

utilizează diferite metode şi tehnici concrete de investigare, cum ar fi 

metoda observări, experimentul psihopedagogic de constatare, 

convorbirea, testul sociometric, studierea şi analiza produselor 

activităţii elevilor, diverse tehnici de studiere a percepţiei, memoriei, 

gândirii, imaginaţiei şi creativităţii, limbajului, atenţiei, 

temperamentului, voinţei, sferei afective, autoconştiinţei ş.a. 

Importanţa lucrărilor de laborator constă şi în faptul, că 

studenţii mai profund însuşesc materialul teoretic (răspunsurile la 

examen vizînd aceste întrebări sunt mai reuşite). Se dezvoltă 

atitudinea conştientă de a studia bibliografie suplimentară. 

Lucrările de laborator la psihologia dezvoltării oferă 

posibilitatea de a antrena spiritul de observaţie psihologic – 

aptitudine importantă a pedagogului. 
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Studenţii se învaţă să observe activitatea învăţătorului, 

procedeele de influenţă pedagogică asupra elevilor: privirea, gestica, 

tonul, distribuţia atenţiei şi să argumenteze din punct de vedere 

psihopedagogic alegerea şi utilizarea diferitor procedee, 

comparându-le cu recomandările teoretice psihologice şi pedagogice. 

În procesul efectuării lucrărilor de laborator studenţii se învaţă 

să observe şi activitatea elevilor în diferite situaţii pedagogice. Ei se 

conving în dificultatea diagnosticării psihicului elevului mic. În 

acelaşi timp se manifestă interesul faţă de activitatea de cercetare, se 

educă dorinţa de a şti, de a cunoaşte informaţii despre specificul 

dezvoltării psihicului şi formării personalităţii elevului mic. 

Îndeplinind lucrările de laborator în instituţia de învăţământ  

(şcoala primară „A. Donici” din or. Cahul), studenţii observă pe viu 

particularităţile dezvoltării psihice de vârstă şi individuale ale 

elevilor, îşi formează anumite reprezentări despre capacităţile 

copiilor de vârstă şcolară mică. În felul acesta, ei se conving de ceea 

ce constituie esenţa studierii psihologiei dezvoltării. 

Exersarea efectuării lucrărilor de laborator contribuie la 

formarea deprinderilor şi competenţelor de cercetare, necesare 

ulterior pentru elaborarea tezelor de an şi de licenţă la psihologie, 

pedagogie şi didacticele speciale. 

Aşa dar, studenţii la disciplina psihologia dezvoltării se 

familiarizează nu numai cu cunoştinţele  teoretice  despre 

particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor claselor primare, 

despre legităţile formării lor, dar şi aplică aceste cunoştinţe în 

practică, învăţându-se să utilizeze cunoştinţele psihologice la analiza 

situaţiilor şi faptelor pedagogice, să determine metode şi procedee 

corecte în conformitate cu particularităţile psihoindividuale şi de 

vârstă, cu statutul social al elevului în structura relaţiilor 

interpersonale în clasa şcolară. 
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ELEMENTELE DE MARKETING ÎN SERVICIILE 

EDUCAŢIONALE 

 

Alexandra PISCUNOV, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 
On comprend par le marketing éducationnel, un ensemble de 

méthode et de technique utiliseé par l’offertant de programmes 

éducationnels; l’organisation ou le systéme d’éducation  pour déterminer la  

réceptivité  (les motivations) des clients potentiels envers un certain produit 

ou un service éducationnel et la promotion d’un produit éducationnel sur 

un certain marché! 

   Ainsi , le marketing devient un élèment essentiel du  management 

stratégique du professeur,en influant ses décision de projection ,de 

l’organisation,de la coordination,de l’évaluation. 

   Dans le plan psycho-social le mark est un moyen de 

conscientiser,de motiver,d’affirmer des élèves à la réalisation de ce qu’on a 

à formuler commes attentes,comm propos. 

Comme ça,le mark éducationnel devient l’attribution centrale (le 

ministère,l’inspectorat),mais et locale (l’école),comme aspect de la 

descentralisation du besoin de s’intégrer dans la société,de s’adapter  à lq 

dynamique de celle-ci. 

     Il est à souligner l’importance du  mark,dans les conditions d’une  

multitude des autres offres éducationnels,plus que par l’école traditionnelle. 

     Dans ces conditions,le professeur doit s’informer dans le 

domaine, doit participer aux efforts de son école, connaître les attentes des 

parents et des élèves,participer lui-même aux stages de formation 

continue,et en plus appliquer le principe de mark,dans le management de la 

classe et de l’école. Pour le professeur le marché est notamment  l’activité 

dans la classe réalisée (à l’école), les vendeurs étant ,,les élèves’’ , 

,,l’offre’’ - les projets, les programmes éducationels, les ,,services’’- les 

action , les stratégies, les rélations nécessaires, ,,la demande’’-les attentes, 

les intérêts des élèves, de la société. 

 

Cuvântul „marketing”, cu înţelesul care a dat şi denumirea 

disciplinei, a depăşit deja un veac de existenţă. Este de origine anglo-

saxonă şi a apărut pentru prima dată în 1902, în Buletinul 

Universităţii Michigan – SUA. Descriindu-se obiectul de studiu al 

unui curs universitar privind distribuţia bunurilor, a fost folosită în 

expresia: „... diferite metode de marketing al bunurilor”.  

Termenul provine de la „market”, care înseamnă piaţă şi de la 

verbul „to market” – a desfăşura tranzacţii de piaţă, a vinde  şi, 
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respectiv, a achiziţiona ca urmare a stimula, dorinţei de cumpărare. A 

fost preluat fără traducere în toate limbile. De-a lungul vremii, s-au 

formulat numeroase definiţii, în funcţie de stadiu de evoluţie al 

acestei noi ştiinţe şi de raporturile ei cu practica dintr-o perioadă de 

timp sau alta. 

Profesorul american Philip Kotter, supranumit şi „părintele 

marketingului modern”, propunea în 1992 următoarea definiţie:  

Marketingul reprezintă mecanismul economic şi social prin 

care indivizii şi grupurile obţin ceea ce le trebuie şi ceea ce trebuie 

şi ceea ce ce doresc prin mijlocirea producerii şi schimbului de 

bunuri şi servicii. 

Aşadar, forţa motrice care stă la baza activităţii de marketing 

este nevoia umană. În întâmpinarea acesteia nu se vinde oricum, ci 

bine pregătit, cu cunoştinţe care să ne ajute să aflăm ce, când, cui şi 

cum trebuie să oferim în procesul scumpitului. 

În ultimele decenii de sinestătătoare, dar devenit o disciplină 

de sinestătătoare, da în strânsă relaţie cu managementul. 

Marketingul reprezintă atât un concept (o atitudine economică 

– socială orientată spre client), cât şi un proces (o serie de decizii 

strategice asupra modalităţii optime de a satisface clientul), iar 

mediul serviciilor educaţionale actuale impune conducerii oricărei 

instituţii de profil desfăşurarea unor activităţi de marketing care să 

determine o poziţie stabilă pe piaţa şi să atragă beneficiarii în funcţie 

de ofertă educaţională (de aceea, managementul marketingului joacă 

un rol esenţial în obţinerea avantajului competitiv de către orice 

organizaţie) instituţie care oferă servicii educaţionale.
1
 

Conceptul de marketing are loc la bază următoarele trei 

principii fundamentale:  

 Organizaţia /instituţia există pentru a  identifica şi a 

satisface nevoile benefeciarilor săi; 

 Satisfacerea cerinţelor benefeciarilor presupune un 

efort integrat depus de toate compartimentele 

(departamentele organizaţiei) instituţiei. 

 Organizaţia /instituţia trebuie să-şi focalizeze 

eforturile spre obţinerea succesului pe termen lung. 

                                                           
1
 Belostecinic Gr.Petrovici S.  

Marketing,Ed.”Universitas”.Ed.A.S.E.M.,Chişinău 1998 
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Procesul de marketing implică un ansamblu de activităţi 

practice în cadrul cărora se materializează noua orientare a 

organizaţiei / instituţiei respectiv:
1
 

 Investigarea pieţei şi a aşteptărilor benefeciarilor în 

raport cu serviciile educaţionale 

 Testarea nivelului de acceptare din partea 

benefeciarilor a ofertei şi a serviciilor educaţionale 

propuse de organizaţie /instituţie; 

 Activităţi promoţionale (promovarea ofertei şi a 

serviciilor educaţionale); 

 Monitorizarea raportului dintre actualitatea ofertei 

educaţionale şi dinamica pieţei muncii (spre exemplu, 

cât de actuale sunt programele de formare şi 

specializare în raport cu ceea ce aşteaptă sau oferă 

comunitatea şi piaţa muncii) 

În esenţă, prin marketing se crează utilitate, sub mai multe 

aspecte, legate de formă, de loc, de timp, de posesie şi de 

informaţie (mai ales în zilele noastre, în era tehnologiei informaţionle 

şi telecomunicaţionale, utilitatea legată de informaţie este extrem de 

importantă). 

Se afirmă tot mai frecvent în ultimele decenii ca secretul 

succesului competitiv al organizaţiilor îl constituie implementarea 

viziunii de marketing care oferă cele mai bune perspective în 

atingerea misiunii şi obiectivelor. Viziunea de marketing combină 

adoptarea la scara întregii organizaţiei a filosofiei de marketing cu 

posibilităţile acesteia de a satisface cerinţele benefeciarilor, astfel 

încât, cu funcţie de dinamica pieţei serviciilor educaţionale, să se 

determine calitatea  şi conţinutul efortei educaţionale. 

Viziunea de marketing poate fi exprimată prin următoarele 

imperative: 

 Să descoperi aşteptările şi cerinţele benefeciarilor şi 

să le îndeplineşti; 

 Să elaborez oferte educaţionale care sunt solicitante, 

în loc să încerci să conservezi oferte uzate pe piaţă 

serviciilor educaţionale. 

                                                           
1
 Gherguţ A.  Management general şi strategic în 

educaţie,Collegium,Polirom,2008 
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 Să respecţi benefeciarii şi să nu devii sclavul 

propriilor idei şi opinii faţă de serviciile educaţionale 

oferite de instituţia ta. 

 Să satisfaci aşteptările şi cerinţele benefeciarilor în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate. 

Îndeplinirea aşteptărilor şi cerinţelor benefeciarilor presupune 

o schimbare profundă în mentalitatea conducătorilor, a cadrelor 

didactice, specialiştelor, a întregului personal al organizaţiilor şi 

instituţiilor care oferă servicii educaionale, o nouă atitudine faţă de 

piaţă, manifestată prin respect şi deschidere faţă de benefeciari. În 

conducerea şi organizarea activităţii de marketing un rol important îl 

au intuiţia, imaginaţia, gândirea creatoare, cunoştinţele teoretice şi 

experienţele practice solide, pe înţelegere principiilor, metodelor şi 

tehnicilor de marketing, care să poată si aplicate cu rezultate optime 

în condiţiile specifice serviciilor educaţionale. 

Marketingul educaţional reprezintă o nouă concepţie cu privire 

la desfacerea activităţilor educaţionale, ca expresie a prospecării şi 

perfecţionării mijloacelor prin care învăţământul poate utiliza 

posibilităţile sau de integrare şi influenţare a societăţii. În acest 

domeniu, piaţa este reprezentată de nevoiă manifestă sau latentă, a 

elevilor şi studenţilor, familiei şi societăţii – de educare a tineretului, 

concomitent cu înzestrarea lui cu deprinderi şi cunoştinţe utile 

societăţii moderne. În desfăşurarea relaţiilor de piaţă sunt implicaţi 

patru adepţi de mediu: instituţia /unitatea de învăţământ, benefeciarii 

forţei de muncă, posesorii de forţă de muncă şi statul. 

Instituţia /unitatea de învăţământ întreţine relaţii cu două 

categorii de clienţi: agenţii economici care sunt benefeciarii 

economici care sunt benefeciarii forţei calificate de muncă şi elevii şi 

studenţii ce se pregătesc pentru o profesie. 

Particularităţi apar şi în fundamentarea politicii de marketing, 

respectiv elaborarea strategiilor şi stabilirea obiectivelor politica de 

marketing educaţional se particularizează prin modul specific de 

fundamentare, care presupunecorelarea tehnicilor de micromarketing 

cu cele de macromarketing şi participarea diferitelor niveluri 

decizionale la formarea şi execuţia lor. 

De asemenea, apa o serie de specificităţii şi în ceeea ce 

priveşte produsul, preţul, plasarea (distribuţia), personalul şi 

promovarea activităţilor educaţionale – cei 5 P care constituie mixul 

marketingului. 
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Preţul – în orice sistem social serviciile educaţional au un preţ 

suportat de benefeciari (începând de la cheltuielilecezuale pentru 

rechizite şcolare, taxe, cheltuieli ale statutului etc. Şi până la o serie 

de bariere psihologice pe care benefeciarul trebuie să le depăşească, 

înzestrând efort intelectual, timp pentru studiu, conformare la rigorile 

mediului şcolar). În funcţie de interesele benefeciarilor şi de 

particularităţile sistemului serviciilor educaţionale, variabila preţ ar 

putea să constituie un element favorabil atractiv sau unul 

descurajator (dar, atenţie, nu întotdeauna un serviciu ieftin 

educaţional este şi atractiv pentru benefeciari.
1
) 

Plasarea – urmăreşte posibilitatea de acces a benefeciarilor la 

serviciu educaţional; în acelaşi timp, plasarea are în vedere în 

siguranţa şi comfortul benefeciarilor şi instituţiile educaţional (din 

această perspectivă o şcoală situată în centrul unei comunităţi poate 

avea avantaje şi dezavantaje). De asemenea nu întotdeauna şcoala 

plasată cel mai apoape de domiciliul benefeciarului este cea mai 

atractivă şi accesibilă (de exemplu, pentru elevii cu cerinţe speciale 

care au nevoie de accesibilităţi specifice). Pentru forme superioare de 

învăţământ, serviciul educaţional poate să fie „plasat” la distanţă şi 

să se dovedească totuşi extrem de convenabil pentru benefeciari (de 

exemplu, învăţământul la distanţă şi e-learning-ul). 

Produsul – urmăreşte, pe de o parte, felul produsului 

educaţional în funcţie de nivelul de şcolarizare sau treapta de 

pregătire şi, pe de altă parte, modul de desfăşurare a educaţiei, 

numărul de discipline sau cursuri, modul cum sunt articulate între 

ele, dar şi cu ceea ce a parcurs ori urmează să parcurgă benefeciarul. 

Dacă acceptăm ideea ce educaţia oferă modalităţi, prin care oamenii 

pot să-şi rezolve problemele personale, atunci valoarea produsului 

educaţional este determinată de benefeciar, sensibil la calitatea 

serviciului oferit şi la utilitatea lui practică (modul în care produsul 

educaţional satisface cât ma multe aşteptări şi nevoi ale acestuia.)  

Personalul – constituie elementul care poate susţine calitatea 

şi valoarea ofertei şi a produselor educaţionale prin maniera de 

relaţionarea, interacţiune şi comunicare educatori şi benefeciari, prin 

managementul activităţilor de predare – învăţare şi prin gradul de 

                                                           
1
 Bognibova E. ,Harnău S.,Morozov I. Marketing”Ghid pentru 

antreprenori,instructori şi consultanţi”,Biblioteca 

antreprenorului,Chişinău,2003 
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aderenţă a cadrelor didactice la cultura şi misiunea instituţiei 

/organizaţiei în care îşi desfăşoară activitatea. 

Promovarea – are în vedere totalitatea formelor de 

comunicare şi activităţile desfăşurate de înstituţii pentru a-i convinge 

pe benefeciari să acceseze ofertele educaţionale ale acestora. 

Promovarea îi informează şi îi influenţează pe benefeciari astfel încât 

să aleagă o anumită ofertă sau un anumit tip  de instituţie; dincolo de 

acest fapt, pentru o alegere raţională, argumentare trebuie să fie 

susţinute de calitatea produsului şi de nivelul profesional al cadrelor 

didactice. 

În concluzie, pentru a crea ofertele educaţional atractiv, în 

concordanţă cu dorinţele şi nevoile benefeciarilor, trebuie să găsim 

punctul de echilibru între cele cinci componente ale mixului de 

marketing; fiecare componenţă are valoarea şi relevanţă sa în 

strategia de marketing a unei instituţii care oferă servicii 

educaţionale, accentuarea rolului unei componente determinând 

riscul unei poziţionari deficitare pe piaţa serviciilor educaţionale. (De 

exemplu, promovarea unor preţuri scăzute ar putea genera în rândul 

benefeciarilor sentimentul unei calităţi scăzute a produsului, şi de 

aici, o plasare / poziţionare mai puţin fanorabilă pe piaţa serviciilor 

educaţionale, chiar dacă personalul didactic are un nivel de pregătire 

ridicat şi promovarea ofertei este bine realizată: de asemenea, 

accentuarea calităţii personalului didactic şi a produsului educaţional, 

chiar în condiţiile unei bune promovări, nu va reuşi întotdeauna să 

justifice preţul şi nu va permite plasarea într-o zonă de piaţă atractivă 

şi interesantă pentru benefeciari.)
1
 

Marketingul educaţional are ca obiectiv datorarea şi aplicarea 

strategiilor şi programelor de instrucţie şi educaţie prin evaluarea 

unei corelări a formării tinerei generaţii cu interesele generale ale 

societăţii, cu dezvoltarea personalităţii umane. Acest obiectiv se 

înfăptuieşte prin intermediul funcţiilor esenţiale ale markentingului 

educaţional, prospectarea cerinţelor sociale, investigarea aspiraţiilor 

şi opţiunilor individuale, creşterea adaptabilităţii învăţământului la 

cerinţele societăţii; satisfacerea aspiraţilor individuale şi 

educaţionale, evaluarea continuă a sistemului de învăţământ, care 

                                                           

1
 Joiţa E.  Management educaţional.Collegium,Polirom 2000. 
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asigură organizarea eficientă a satisfacerii cererei pe baza 

descoperirii nevoilor şi a decalării dinamicii acestor. 

Marketingul educaţional are ca obiectiv elaborarea şi aplicarea 

strategiilor şi programelor de instrucţie şi educaţie prin evaluarea 

corectă şi reproiectarea în permanenţă în vederea unei corelări a 

formării tineri generaţii cu interesele generale ale societăţii, cu 

dezvoltarea personalităţii umane. Acest obiectiv se înfăptuieşte prin 

intermediul funcţiilor esenţiale ale marketingului educaţional: 

prospectarea cerinţelor sociale, investigarea aspiraţiilor şi opţiunilor 

individuale, creşterea adaptabilităţii învăţământului la cerinţele 

societăţii, satisfacerea aspiraţiilor individuale şi educaţionale, 

evaluarea continuă a sistemului de învăţământ, care asigură 

organizarea eficientă a satisfacerii cererii pe baza descoperirii 

nevoilor şi a decalării dinamicii acestora.marketingul vizează şi 

ansamblul de forţe care exercită o influenţă determinantă asupra 

benefeciarilor, cum ar fi evoluţiile în plan tehnologic, social, 

economic şi în mod particular concurenţii. 

Putem distinge în cadrul marketingului, în funcţie de nivelul 

de aplicare: 

 Marketingul strategic – vizează activităţile la nivel 

general: analizarea poziţiei organizaţiei pe piaţă, 

strategia de poziţionare în raport cu oferta 

organizaţiilor concurente, lansarea de noi servicii şi 

oferte educaţionale, câştigarea unor noi nişe pe piaţă 

prin dezvoltare internă sau atragerea unor noi resurse; 

 Marketingul operaţional – aplică în detaliu strategia 

de marketing a organizaţiei pentru fiecare categorie de 

servicii şi oferte adresate potenţialilor benefeciari.
1
 

Pentru atingerea scopului propus, în cadrul marketingului 

serviciilor educaţionale se folosesc şi metode din sectorul comercial: 

stabilirea unor obiective măsurabile, cercetare de piaţă dezvoltare de 

servicii şi oferte educaţionale care corespund aşteptărilor reale, 

crearea cerererii pentru acestea prin acţiuni promoţionale, 

constituirea unor reţele de distribuţie a serviciilor şi ofertelor etc. 

Diferenţele dintre marketingul comercial şi cel educaţional constau 

nu atât în metodele pe care le utilizează cât în componentele şi 

                                                           
1
 Munteanu V. Marketing pentru toţi.Editura Uniunii 

scritorilor,Ed.”Meridianul”,2006 
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obiectivele lor. Astfel, marketingul serviciilor educaţionalereprezintă 

un concept mai complex şi, uneori, ineficient comparativ cu varianta 

comercială, din cauză că urmăreşte să influenţezeideile, opiniile, 

atitudinile şi compartamentul uman (spre exemplu, alegerea unei 

anumite instituţii de învăţământ parcurgerea unui program de 

educaţie pentru adulţi, alegerea unei discipline dintr-un pachet de 

opţionale etc.); marketingul comercial încearcă să dirijeze modelele 

obişnuite de gândire şi comportament într-o anumită direcţie, 

convingându-i pe consumatori că un anumit produs în mod obişnuit. 

Altfel spus, marketingul serviciilor educaţionale pune accent în mod 

deosebit pe idei „produse” şi acţiuni intangibile, pe când marketingul 

comercial se focalizează pe produse şi servicii tangibile. 

O abordare sintetică a marketingului serviciilor educaţionale 

poate fi observată în tabelul următor: 

 

ELEMENTELE DE MARKETING ÎN SERVICIILE 

EDUCAŢIONALE 

 

                   

Programe 

Benefeciari  

Programe/ servicii / oferte educaţionale 

 Vechi Noi 

Pieţe şi grupuri-

ţintă 

Vechi  „Conservare” „Reformare” 

Noi  „Conformare” „Transformare” 

 

În funcţie de tipul de programe, oferte sau servicii adresate 

unor beneficiari mai vechi sau mai noi, se pot identifica patru situaţii. 

În fiecare caz se poate elabora o strategie de marketing care să 

favorizeze un grad optim al cererii pieţii în raport cu oferta, dar în 

condiţiile de „reformare” şi „transformare”, prin promovarea unor 

categorii noi de programe şi servicii, strategia de marketing va fi 

elaborată ţinând cont în principal de particularităţile populaţiei-ţintă 

şi de impactul noilor servicii în rândul benefeciarilor. 

Punctul de plecare al marketingului serviciilor educaţionale 

este reprezentat de cercetare minuţioasă a grupului-ţintă, care are în 

vedere structura socială şi demografică, situaţia economică, nivelul 

de educaţie şi instruire, trăsăturile psihosociale (atitudini, motivaţii, 

interese, valori, comportamente) şi nevoile membrilor comunităţii 

respective. Orice campanie de marketing trebuie să ia considerare 

acşti factori şi să fie compatibilă cu tradiţiile culturale şi religioase 
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ale potenţialilor benefeciari. Cercetarea de piaţă este crucială, nu 

numai în faza de planificare, ci şi în cea de implementare; cei care 

efectuează cercetarea trebuie să fie permanent la curent cu 

schimbările nevoilor potenţialilor benefeciari. 

Procesul de marketing din serviciile educaţionale include: 

 Analiza produselor şi serviciilor organizaţiei şcolare 

(analiza ofertei educaţionale a instituţiei şcolare); 

 Definirea şi armonizarea nevoilor şi cerinţelor 

benefeciarilor (elevi, părinţi, membrii comunităţii); 

 Abordările promoţionale (analiza metodelor de 

promovare a ofertei educaţionale); 

 Monitorizarea şi evaluarea, pe de o parte, a produselor 

şi serviciilor oferite şi, pe de altă parte, a procesului de 

marketing. 

 

Sistemul informaţional de marketing a apărut ca urmare a 

eficietizării programelor de marketing, mai ales în ceea ce priveşte 

etapele de analiză, planificare, implementare, monitorizare şi 

evaluare, şi pentru a urmări evoluţia şi tendinţele /aşteptările 

grupurilor-ţintă. Cei care adună informaţiile trebuie să ţină seama de 

ceea ce au nevoie ofertanţii de programe şi servicii educaţionale, dar 

şi de ceea ce  vor să primească benefeciarii. Astfel se realizează un 

sistem informaţional cu înregistrări interne şi externe, conform 

schemei următoare: 

 

Obţinerea informaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta şi produsele din cadrul serviciilor educaţionale care fac 

obiectul unor campanii de marketing pot fi făcute cunoscute /oferite 

Coordo- 

nator 

programe 

marketing 

Analiză 
 

Planificare 
 

Implemen- 

tare 

Monitoriza

-re/ 

Evaluare 

 

rere 

/Evaluare 

 

Evaluarea nevoilor de 

informaţie 

Distribuirea informaţiei 

Înregistrări 

interne                  
Supravegherea                                                                           

grupurilor 

 

 
 

 

Analiza suport                                  

Înregistrări 

A deciziilor                                       
externe 

 

 

Mediul 

Grupuri-

ţintă 

Concurenţă 

Instituţii şi 

organisme 

publice 
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potenţialilor benefeciari pe următoarele canale: postere publicitare, 

pliante, târguri de oferte, campanii în şcoli, televiziune, radio, ziare, 

reviste etc
1
. Canalelele de comunicare selectate trebuie să fie cele 

care intră în contact în mod regulat cu audienţă, care au credibilitate 

şi în cazul cărora difuzarea se face la ore accesibile pentru toate 

categoriile de potenţiali benefeciari. Cu toată importanţa mass-media 

şi cu to rolul lor în marketingul educaţional, contactele interpersonale 

şi serviciile asociate cu acestea rămân indispensabile. Mass-media 

pot stârni interesul, dar consultanţa personală, motivaţiile furnizate 

de promotori sau părerea unui specialist sunt cele care atrag o 

atitudine pozitivă şi care contribuie în mod esenţial la acceptarea 

serviciului sau produsului respectiv. Comunicarea personală întăreşte 

orice alt canal şi este de primă importanţă oriunde mass-media nu 

reuşesc să trezească interesul publicului sau nu au suficiecientă 

putere de convingere. 

 

Cele 10 porunci ale MARKETINGULUI 

 

 Trebui să fii devotat programului tău de marketing 

 Trebuie să vezi acest program ca o investiţie 

 Trebuie să ai grijă ca programul să fie consecvent 

 Trebuie să faci potenţialii clienţi să aibă încredere în 

institutia ta. 

 Trebuie să ai răbdare 

 Trebuie să ai grijă ca marketingul tău să cuprindă o 

diversitate de proceduri 

 Trebuie să înţelegi că profiturile sunt subordonate 

vânzărilor 

 Trebuie să îţi desfăşori activitatea astfel încât să fii 

accesibil şi convenabil pentru clienţii tăi 

 Trebuie să ai un element de originalitate în 

marketingul tău 

 Trebuie să ai o metodă de a măsura eficienţa armelor 

tale. 

 

 

 

                                                           
1
 Soroceanu C.Marketingul- Baza  Businessului.Ed.ARC,Chişinău 1999 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА КРЕАТИВНОСТИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Larisa TIUTIUNNIC, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

  The author analyses the main kinds of creativity, pinpointing the 

definition of pedagogical creativity and offers to spend practical drills as a 

part of subject called “Psychology”: 

            Psychoexercising drills; 

            Psychoexercising games; 

            Special trainings, which favorably effect the ability to create 

images, develop communicative and creative abilities. 

Thanks to them, the students will be able to find unusual decisions 

not only in professional activity but in ordinary life as well. Using 

theoretical material, the work demonstrates the fact that juvenile age is a 

favorable time for developing of creative abilities. 

In modern world creativity must be considered as a feature of 

personality, way and style of life, the way of relations with outer world. 

 

                            «Только тот, кто обладает творческой      

                                  жилкой в жизни, может претендовать 

                                  на творчество в педагогике.» 

                                                                                                                            

Л.С. Выготский 

 

Целью образования является всесторонне развитая 

личность. Будущее образование должно быть в руках подлинно 

творческих, увлеченных, всесторонне образованных, связанных 

с творением новых форм жизни. Личностный рост учеников и 

учителей возможен только при сотрудничестве детей и 

взрослых. Функции образования  не должны  сводиться только к 

воспитанию и обучению разным дисциплинарным мерам, а 

должны способствовать самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию личности. Поэтому необходимо уделять важное 

значение креативному образовательному процессу в 

педагогических вузах, для того, чтобы у студентов 

сформировалась потребность в дальнейшем самопознании и  

творческом саморазвитии.  
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       В психологии проблему креативности 

рассматривали М.С.Каган, Д,Б.Богоявленская, Г.Ю.Айзенк, 

Д.Векслер, Дж. Гилфорд, Р.Крачфилд, А,Маслоу, С.Медник, 

Р.Стенберг, Е.Торранс, Э.Шехтель, М.Уоллах. 

 

         Актуальность исследования заключается в том, что  

необходимо, чтобы обучение будущих педагогов (для всех 

образовательных институтов) опиралось на креативность. А 

также необходимо внедрять педагогические технологии в 

обучении будущих педагогов, для того, чтобы сформировать у 

них умение пробуждать в каждом ребенке будущего творца. 

Современный мир развивается очень быстро. Если раньше 

первичными ценностями были деньги, земля, золото и др. 

материальные ценности, то сегодня основной ценностью 

является информация. Задача педагогов заключается в том, 

чтобы помочь сформировать у подрастающего поколения 

гибкое, оригинальное и дивергентное мышления, для того, 

чтобы ребенок мог справится с любыми интеллектуальными и 

социальными проблемами.   

         Цель исследования: теоретически обосновать 

необходимость формирования креатиативного опыта у 

студентов педагогических вузов. 

         Предмет исследования: процесс формирования 

педагогической креативности студентов в условиях обучения в 

вузе. 

         Объект исследования: Условия, методы и средства 

формирования педагогической креативности. 

          Гипотеза исследования: Считаю, что юношеский 

возраст является сензитивным периодом для формирования 

креативного опыта и творческих способностей (способностей 

комбинировать, способностей к визуальному творчеству, 

дивергентному мышлению, саморегуляции и 

самоконтролю).Поэтому необходимо создать условия , для того,  

чтобы в рамках дисциплины «Психологии», проводились 

практические упражнения по формированию креативного опыта 

студентов. 

         Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие и виды креативности. 
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2. Дать определение педагогической креативности. 

 

3. Определить методы формирования 

педагогичекой креативности студентов. 

 

4. Проанализировать влияние практических 

занятий на формирование креативности студентов 

педагогических вузов. 

 

Сегодня общество и государство ставит перед 

образованием требование - у будущих  педагогов  должны быть 

сформированы творческие способности и развито творческое 

мышление. В психологии существует ряд качеств, которые 

характеризуют творческое мышление:  

   * критичность мышления – способность объективно 

оценивать продукт своей мыслительной деятельности;  

   * эрудированность – возможность привлечения для 

решения поставленной задачи знаний из различных областей; 

   * свобода от стереотипов – умение найти новые подходы 

в решении задач, лишенные привычных шаблонов; 

   * независимость мышления – не подаваться 

постороннему влиянию, умению отстаивать свои позиции; 

   *  эмпатичность мышления - умение проникнуть в ход 

мыслей другого человека; 

   * глубина мышления – степень проникноения субъекта в 

сущность познаваемых явлений; 

   * антиципация – способность прогнозировать развитие 

ситуации, предвосхищать результаты своей деятельности.  

     Надо отметить, что творчество и креативность - не 

синонимы. Творчество-это специфический процесс, 

приводящий к созданию нового, а креативность - это 

способность человека к конструктивному, нестандартному 

мышлению и поведению, а также к осознанию и развитию 

своего опыта. 

             Креативность или творческая способность, 

активно стала изучаться после опубликования работ Гилфорда, 

он выделил: 

1) конвергентное мышление, которое идет по 

руслу и находит одно решение; 
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2) дивергентное мышление (или творческое 

мышление), которое допускает вариативные пути решения 

проблем, приводит к неожиданным результатам. 

Творческое мышление отличается  от других видов 

мышления тем, что оно: 

  - оригинально - порождает нестандартные и 

неожиданные решения; 

  - пластично - обладатели такого мышления могут 

предложить несколько решений, в то время как обычный 

человек может найти одно решение: 

  -подвижно - людям такого вида мышления не составляет 

труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не 

ограничиваясь одной-единственной точкой зрения. 

Так же специалисты выделяют некоторые виды 

креативности: интеллектуальную, социальную и 

профессиональную (в данном случае - педагогическую) 

Социальная креативность – это способность человека 

оперативно находить и эффективно применять нестандартные, 

оригинальные, творческие решения ситуаций межличностного 

взаимодействия. Основой для целенаправленного развития 

данной способности являются творческий и коммуникативный 

потенциал личности. 

      Интеллектуальная креативность подразумевает 

высокий  интеллектуальный уровень развития человека.. 

Большой информационный запас которого, позволяет 

маневрировать в привычных обстоятельствах непривычным 

образом и изобретать нечто новое. Но интеллект и творческие 

способности не тождественны. Благодаря исследованиям 

Воллаха и Когана удалось доказать независимость креативности 

от интеллекта. Они выявили 4 группы детей с разными 

уровнями развития интеллекта и креативности, отличающиеся 

адаптацией к внешним условиям и решению задач.  

     I группа-дети, обладающие высоким уровнем 

интеллекта и креативности, уверены в своих способностях, 

имеют адекватную самооценку, проявляют большую 

итициативу, личную независимость суждений и действий, 

высокоуспешны, проявляют одаренность, социально 

адаптируемы; 
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    II  группа- дети с высоким интеллектом и низким 

уровнем креативности стремятся к школьным успехам, но 

крайне тяжело переживают неудачи, боятся высказать свое 

мнение, пойти на риск, боятся удара по самолюбию, со своими 

одноклассниками держатся на дистанции; 

   III  группа- дети с низким уровнем интеллекта и 

высоким уровнем креативности, часто попадают в категорию 

«изгоев», плохо приспосабливаются к школьным требованиям, 

часто имеют хобби и увлечения на стороне, « странные 

фантазеры», они не поняты ни учителями, ни сверстниками; 

    IV группа – дети с низким уровнем интеллекта и 

креативностью, стремятся держаться в «середничках», внешне 

хорошо адаптируются, имеют адекватную самооценку, низкий 

уровень предметных способностей компенсируется развитием 

социального интеллекта, общительностью. 

 

      Педагогическая креативность – это определенная 

психическая и психо - социальная готовность личности к 

изменениям педагогических ситуаций, позволяющая повысить 

эффективность взаимодействия педагога и обучаемого в 

совместной деятельности. 

     Профессиональная специфика мышления педагога 

обусловлена, прежде всего, необходимостью понимания 

скрытых от непосредственного наблюдения внутренних 

механизмов и законов развития как личности в целом, так и 

отдельных психических процессов и состояний человека, 

эмоциональных переживаний, отношений, интересов, причин 

возникновения различных проблем. Кашпов М.М определяет 

творческое педагогическое мышление как высший 

познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения 

педагогической проблемности в ходе профессиональной 

деятельности педагога, протекающий на высшее, иерархически 

организованном уровне. 

      Творцом, также как и интеллектуалом не рождаются. 

Все зависит от того, какие возможности предоставит окружение 

для реализации того потенциала, который в различной степени 

присущ каждому из нас. Как отмечает Фергюсон, «творческие 

способности не создаются, а высвобождаются». Поэтому 

игровые и проблемные методы обучения способствуют 
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«высвобождению» творческих возможностей учащихся, 

повышению интеллектуального уровня и профессиональных 

умений.  

  Студенты педагогических вузов должны, уяснить, что 

функции педагога не сводятся просто к обучению определенной 

дисциплины (это можно сделать и с помощью учебника), а  к 

тому, чтобы научить учеников гибко и оригинально  мыслить.  

Для этого необходимо  использовать различные методики для 

формирования и развития творческого мышления ребенка. И 

помнить,  что для творческой личности важно всегда иметь 

собственное мнение. Каждый человек неповторим и  для многих 

существует проблема, как выразить собственную уникальность, 

как заявить о себе всему миру. У многих людей творческий 

потенциал различен и проявляется по разному,  по мере своего 

развития. 

           Для юношеского возраста характерно владение 

сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза; 

         теоретическое общение и абстрагирование, 

аргументирование и доказательства; 

         становится характерным установление причинно-

следственных связей;  

         систематичность, устойчивость и критичность 

мышления;  

         самостоятельная творческая деятельность; 

         возникновение тенденции к обобщенному 

пониманию мира, к целостной оценке тех или иных явлений 

действительности; 

        учебная деятельность приобретает новую 

направленность и новое содержание, ориентированное на 

будущее.  Перечисленные признаки указывают на то, что 

студенческий возраст является благоприятным периодом для 

формирования творческого мышления. А так же если учитывать  

факт, что творческое мышление обычно проявляется уже в 

зрелом возрасте, когда практически завершается созревание 

организма человека по генетически  заданным программам.(т.е. 

для проявления одаренности необходим жизненный опыт, 

который накапливается в результате обучения и воспитания) и 

ранние продукты человеческого творчества обычно уступают 

более поздним продуктам творчества этого же человека. Можно 
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утверждать, что юношеский возраст является сензитивным 

периодом для формирования креативности. Но нужно 

учитывать и следующие факты: 

          -Если ребенка сознательно и целенаправленно не 

воспитывать и не развивать, то его творческий потенциал, даже 

если он имеется, вряд ли проявится не только в полной мере, но 

и вообще,даже в юношеском возрасте; 

           - Без развитой системы образования сколько-нибудь 

значительные достижения творческой мысли людей 

практически невозможны. [ 8, с.156 ] 

           - Без развитого воображения не может быть 

продуктивной творческой деятельности.  

          - Без трудолюбия и организованности невозможно  

обеспечить успех творческого процесса и креативных 

способностей. 

        Для подтверждения некоторых теоретических 

материалов был проведен психологический тренинг, состоящий 

из 8 занятий. В тренинге участвовали студенты 2 групп: 

специальность-психопедагогика и педагоги иностранных 

языков. Цель тренинга – совершенствование способностей 

человека понимать друг друга и анализировать особенности 

своего поведения в различных ситуациях.. Участники тренинга 

в процессе совместной игровой работы неоднократно проясняли 

конкретные особенности, как своего восприятия других, так и 

восприятие себя другими. После занятий произошла обработка 

умений самоанализа, переосмысления привычных 

психологических представлений о себе и о личности и как об  

индивидуальности. Заметен был уровень самопонимания и 

развития эмпатии, развитие навыков рефлексии и обратной 

связи. Считаю, что проявление высокого уровня креативности 

без развитых коммуникативных отношений будет затруднено, 

потому что насколько человек может себя адаптировать в любой 

социальной обстановке, зависит и легкость проявления 

дивергентного мышления.  В современном мире люди с 

высоким интеллектуальным коэффицентом (IQ)могут найти 

себе хорошую работу,  а построить отличную карьеру смогут 

люди с высоким уровнем креативности (CrQ ). 

          В заключении хотелось бы отметить, что 

:креативность вне творчества невозможна. Креативность – это 
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только технология организации творческого процесса. Именно в 

условиях информационного общества стал возможен синтез 

творчества и креативности. Поэтому  считаю необходимым 

включать в учебную программу  по дисциплине «Психология», 

практические занятие, деловые игры и всевозможные тренинги 

по формированию креативного опыта студента.   
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CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA INSTITUŢIEI 

REPREZENTANTULUI GUVERNULUI ÎN TERITORIU  

Sergiu CORNEA, 

Catedra Administraţie Publică 
Local autonomy can be achieved only under the rule of law, the 

principle of local autonomy, where it is. From this principle, there should be 

an organic link between local autonomy law, the local interests and national 

interests expressed by law. 

Administrative decentralization is not possible without state 

representative institution in the territory. This specialized institution serving 

to perform two essential functions: a) the legality of acts issued by local 

authorities and b) the general direction of concentrated public services in 

the territory. 

 

Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul 

principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuşi fiind 

unul din acestea. Din acest principiu rezultă că trebuie să existe o 

legătură organică între autonomia locală şi lege, dintre interesele 

locale şi interesele naţionale exprimate prin lege. Aşa se explică, 

considera A.Iorgovan, de ce în toate ţările democratice, la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale cu gradul cel mai mare de extensie 

este un reprezentant al statului, mai exact al executivului central, cu 

rolul de a veghea asupra aplicării legii de către autorităţile 

administraţiei publice locale, inclusiv ale comunităţilor autonome.
1
  

Potrivit prevederilor articolului 8 al Cartei Europene a 

Autonomiei Locale, orice control administrativ asupra autorităţilor 

locale nu poate fi exercitat decât potrivit cu formele şi în cazurile 

prevăzute de Constituţie sau lege. Orice control administrativ al 

activităţii autorităţilor locale nu trebuie în mod normal să aibă în 

vedere decât a asigura respectul legalităţii şi a principiilor 

constituţionale. Controlul administrativ, poate, totuşi să cuprindă un 

control de oportunitate exercitat de autorităţile de nivel superior în 

ceea ce priveşte sarcinile a căror execuţie este delegată 

colectivităţilor locale. 

În cea mai mare parte a ţărilor Uniunii Europene, există la nivel 

local reprezentanţi ai statului, care exercită cel mai adesea funcţii de 

poliţie administrativă, de administraţie generală şi de control al actelor 

                                                           
1
 Iorgovan, A. Tratat de drept administrativ. Vol.1. Ed. A IV-a rev.- 

Bucureşti: ALL Beck, 2005, p.466. 



 256 

autorităţilor locale.  

Prezentăm unele aspecte, preluate din lucrarea D.Tofan „Instituţii 

administrative europene”, referitor la reprezentantul statului la nivel 

local în ţările Uniunii Europene
1
.  Astfel, în Belgia, este vorba de 

Guvernatorul provinciei; în Germania - consilierul de Land; în Grecia, 

Italia şi Franţa există la prefect (şi sub-prefect); în Spania - 

Guvernatorul civil; în Luxemburg - Comisarul de district; în Olanda - 

Comisarul Reginei, numit Guvernator în provincia Limburg; în 

Portugalia - Guvernatorul civil de district. 

In Belgia, Guvernatorul provinciei, este atât un organ al 

Guvernului federal, cât şi al provinciei; el este numit şi revocat de 

Rege, reprezintă Guvernul federal şi conduce lucrările Delegaţiei 

permanente. De asemenea, el conduce lucrările comisiei interministeriale 

care coordonează serviciile deconcentrate ale ministerelor. Guvernatorul 

poartă responsabilitatea pentru aducerea la îndeplinire a actelor 

normative federale, comunitare şi regionale. 

În Danemarca, în fiecare comitat funcţionează un Birou de 

supraveghere, compus din prefect, reprezentantul Guvernului şi 4 

membri ai Consiliului comitatului, desemnaţi de acesta, care exercită 

controlul administrativ general, a posteriori, asupra actelor 

comunelor. 

În majoritatea acestor ţări reprezentantul statului are şi rolul de 

a coordona serviciile exterioare ale diferitelor ministere, în altele 

acest rol revine unui reprezentant al Ministerului de Interne (de 

exemplu, în Danemarca), în altele unui reprezentant al Guvernului (de 

exemplu, în Grecia) iar în altele unui repezentant al Primului-ministru. 

În Finlanda, în fiecare din cele  6 provincii organizate la nivel 

regional, ca simple circumscripţii administrativ-teritoriale ale statului,  

funcţionează un organ deconcentrat numit Biroul de stat provincial, 

condus de Guvernator, numit de Preşedintele Republicii. Guvernatorul 

conduce serviciile statului din provincie şi exercită controlul administrativ 

asupra colectivităţilor locale, în formele stabilite de lege. 

Există diferenţe de la o ţară la alta, atât sub aspectul competenţei, 

al mijloacelor de care dispune dar şi al prestigiului de care se bucură 

acesta, după cum şi în Franţa au existat variaţii de-a lungul timpului, în ce 

priveşte rolul şi puterile prefectului. 

                                                           
1
 Tofan, D. Instituţii administrative europene.- Bucureşti: Editura C.H.Beck, 

2006, p.110-111. 
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Astfel, în Franţa, prefectul, până la reforma din anul 1982, nu 

era doar un reprezentant al Guvernului, ci şi o autoritate executivă a 

consiliului departamental. După reforma administrativă din anul 1982, 

prefectul este calificat drept comisar al Republicii, el fiind numit prin 

decret al Consiliului de Miniştri, semnat de Preşedintele Republicii şi 

îndeplineşte următoarele funcţii: a) reprezentant al statului; b) 

reprezentant al Guvernului; c) autoritate de administraţie generală şi d) 

şeful serviciilor statului din departament. 

Dublul caracter al funcţiei de prefect, politic şi administrativ, în 

egală măsură, „delegat al guvernului", dar şi însărcinat cu atribuţii 

administrative întinse, impunea în ce priveşte statutul său, o opţiune 

iniţială: fie guvernul putea alege să-şi conserve la „discreţia" sa aceşti 

reprezentanţi, aspect care ar fi presupus refuzarea oricărei garanţii cu 

privire la carieră; fie, invers, guvernul putea prefera să regăsească în 

aceştia specialişti în administraţie, aspect care ar fi presupus o 

anumită.pregătire profesională şi garanţii de stabilitate." 

Astfel, după cum se pune accentul pe aspectul politic al funcţiei 

sau pe aspectul administrativ, statutul său poate fi interpretat în două 

sensuri opuse. Dar, în practică, cele două aspecte coexistă şi sunt în 

egală măsură esenţiale; a trebuit să se ajungă la un compromis. Există 

deci un corp prefectoral, în care se poate face carieră, fiind vorba 

despre partea caracterizată prin stabilitate, dar garanţiile de carieră 

sunt reduse pentru a lăsa guvernului o marjă de libertate cu privire la 

reprezentanţii săi direcţi. 

Rămâne a fi destul de important şi rolul prefectului de a exercita 

controlul de legalitate asupra actelor autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

În Austria, stat federal, la nivelul districtului, circumscripţie 

administrativ-teritorială ce reprezintă un nivel de deconcentrare atât 

pentru land, cât şi pentru federaţie, funcţionează prefectura, organ al 

landului şi al federaţiei care îndeplineşte atribuţiile administrative ale 

acestora şi supraveghează activitatea administraţiilor comunale. 

Prefectul, numit de şeful Guvernului landului, reprezintă landul şi 

federaţia şi exercită un control administrativ de legalitate, a posteriori, 

asupra actelor autorităţilor comunale. 

Una din problemele care se ridică în mai multe ţări priveşte 

rolul acestui reprezentant al Statului în calitate de coordonator al 

serviciilor diferitelor ministere. Ne putem întreba dacă el este de fapt un 

reprezentant al Ministerului de Interne sau dacă nu este mai degrabă un 
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reprezentant al Guvernului, în ansamblul său, şi în special al Primului-

ministru. 

Prima ipoteză se aplică în Landurile germane, în Luxemburg, în 

Portugalia, în practică, în Italia, iar până în 1992 şi în Belgia. 

Spre exemplu, în Germania, controlul administrativ asupra 

actelor arondis-mentului este exercitat de un organ intermediar 

deconcentrat al Landului, aflat în subordinea directă a ministrului de 

interne al landului. 

A doua ipoteză este aplicabilă în Grecia, Spania, Franţa şi Olanda. 

Până şi în Franţa, unde funcţia rămâne importantă şi prestigioasă, 

prefecţii întâmpină dificultăţi pentru a-şi impune autoritatea asupra 

directorilor serviciilor exterioare ale ministerelor. 

Controlul de tutelă administrativă, în viziunea profesorului 

V.Popa, este necesar din următoarele puncte de vedere:  

în primul rând, pentru că autorităţile descentralizate girează 

servicii publice, care trebuie să funcţioneze în mod regulat şi 

continuu, iar statul este direct interesat pentru buna funcţionare a 

acestor servicii publice; 

în al doilea rând, în cazul descentralizării, autorităţile centrale 

sunt obligate să vegheze ca nu cumva interesele locale sau regionale 

să fie satisfăcute în detrimentul intereselor generale; 

în al treilea rând, puterea centrală trebuie să vegheze ca 

autorităţile locale să satisfacă în condiţiile cele mai bune nevoile 

locale; 

în al patrulea rând, autoritatea centrală trebuie să vegheze la 

menţinerea unităţii statului.
1
 

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994 a pus 

fundamentul constituirii unui nou sistem administrativ de nivel local. 

În art.109 au fost înserate principiile de bază ale organizării şi 

funcţionării administraţiei publice locale: autonomia locală; 

descentralizarea serviciilor publice; eligibilitatea autorităţilor publice 

locale; consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.  

Însă legile adoptate ulterior nu numai că nu au dezvoltat 

principiile constituţionale, dar putem afirma cu certitudine, chiar au 

deviat de la ele, fiind menţinute practicile sovietice privind tutela 

excesivă a statului asupra autorităţilor publice locale şi vechea 

                                                           
1
 Popa V. Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în 

unităţile administrativ-teritoriale. – Chişinău: TISH, 2008, p.15. 
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delimitare teritorial-administrativă.  

Astfel, Legea privind administrarea publică nr.310-XIII din 

07.12.94 în art.7 prevedea că preşedinţii comitetelor executive 

raionale, primarii municipiilor sunt aleşi de consiliul respectiv, la 

propunerea Guvernului, din rândul consilierilor şi sunt confirmaţi în 

funcţie de Preşedintele Republicii. În cazul neacceptării repetate de 

către consilieri a canditaturii propuse, Preşedintele Republicii 

Moldova, la propunerea Guvernului, în termen de 10 zile numea  

preşedintele comitetului executiv raional sau primarul.  

Conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit 

art.45, erau persoane oficiale ale autorităţii executive supreme în 

teritoriu, ceea ce înseamna că ei, în afară de funcţiile atribuite de 

lege, exercitau şi funcţii de tutelă administrativă, ca reprezentanţi ai 

puterii executive supreme. Nu s-a înţeles, s-au nu s-a vrut să se 

înţeleagă că tutela administrativă a statului trebuie exercitată nu de 

autorităţile alese locale ci de reprezentanţi numiţi de Guvern. 

La sfârşitul anului 1998 a fost adoptat un nou set de legi 

privind administraţia publică locală. Au fost lichidate vechile raioane 

şi organizate în locul lor 10 judeţe, iar noua Lege privind 

administraţia publică locală nr.186-XIV din 06.11.98
1
, a fost 

corelată cu rigorile europene şi principiile constituţionale. 

 Un moment deosebit de important a fost legiferarea  instituţiei 

reprezentantului Guvernului în teritoriu – Prefectul, căruia i-au fost 

atribuite funcţii specifice unei astfel de instituţii:   

a) conducerea serviciilor publice desconcentrate ale 

ministerelor, departamentelor şi ale celorlalte autorităţi centrale ale 

administraţiei publice, 

b) supravegherea respectării pe plan local, a legislaţiei, a 

decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor 

Guvernului şi actelor normative ale autorităţilor centrale de 

specialitate.  

Conducerea serviciilor publice ale ministerelor, 

departamentelor şi ale celorlalte autorităţi centrale de specialitate, 

constituite în unităţi administrativ-teritoriale, de fapt era atribuţia de 

bază a prefectului, chintesenţa instituţiei reprezentantului Guvernului 

în teritoriu, ce asigura principiul autonomiei locale şi descentralizării 

                                                           
1
 Legea a fost publicată în  Monitorul Oficial nr.14-15/60 din 12.02.1999  şi  

republicată în Monitorul Oficial nr.33-35 din 07.03.2002.  



 260 

serviciilor publice ale autorităţilor locale şi judeţene. 

Atribuţia de a veghea respectarea legislaţiei de către 

autorităţile administraţiei publice locale constituia atribuţia de tutelă 

administrativă a statului asupra autorităţilor publice locale, pe care 

statul o realiza prin intermediul prefectului. Menţionăm că până în 

1998, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 1 al Legii cu privire la 

Procuratura nr. 902-XII din 29.01, organele procuraturii erau 

abilitate să  supravegheze executarea exactă şi unitară a legilor de 

către ministere şi departamente, autorităţile administraţiei publice 

locale.  

Prefectul se afla în relaţii de colaborare şi legalitate cu 

autorităţile publice locale deliberative şi executive. Prefectul era 

obligat să prezinte anual consiliului judeţean, respectiv, organului 

deliberativ al unităţii teritoriale autonome cu statut special şi 

consiliului municipal Chişinău informaţii cu privire la activitatea 

desfăşurată de serviciile publice ale ministerelor, departamentelor şi 

ale celorlalte autorităţi centrale de specialitate, constituite în judeţ, în 

unitatea teritorială autonomă cu statut special şi în municipiul 

Chişinău. 

După alegerile parlamentare din 2001, majoritatea comunistă, 

din considerente corporative, a luat decizia de a reveni la vechea 

structură administrativ-teritorială, de a redefini sistemul 

administraţiei publice locale în baza principiului consolidării 

verticalei puterii. Instituţia prefectului, într-o astfel de abordare a 

problemei, devenise lipsită de sens. 

Odată cu dispariţia prefectului, a dispărut şi funcţia de 

conducerea a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, precum 

şi funcţia de tutelă administrativă sau, mai bine zis, controlul 

legalităţii actelor emise de autorităţile publice.  

Graţie faptului că noua reformă nu a fost pregătită, bine 

gândită şi argumentată, s-a creat o situaţie confuză, care a durat 

aproape doi ani, timp în care funcţiile lichidate nu avea cine să le 

execute. În acest sens autorii şi-au adus aminte că în sistemul sovietic 

funcţia de control a legalităţii actelor o îndeplinea procurorul şi, fără 

a ezita prea mult, a apărut un proiect de lege prin care procurorului i 

s-a încredinţat iarăşi această funcţie, pe care o va îndeplini împreună 

cu preşedintele comitetului executiv raional. Însă prin modificările 

art.124 din Constituţie efectuate în luna mai 2000, procuratura a fost 

lipsită de funcţia de supraveghere şi din aceste considerente 
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reglementarea respectivă era neconstituţională.  

Altă soluţie a fost Preşedintele comitetului executiv raional, 

care obţinuse o dublă calitate, de reprezentant al Guvernului în 

teritoriu şi de preşedinte al comitetului executiv raional, care era şi 

organul executiv al consiliului raional.
1
  

Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 

18.03.2003, a stabilit organul abilitat cu exercitarea controlului 

administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. 

Conform art. 70 alin. (1) al legii menţionate Cancelaria de Stat este 

responsabilă de organizarea controlului administrativ al legalităţii 

activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, exercitat de 

structurile proprii sau prin intermediul oficiilor teritoriale din 

subordine. 

Procedura exercitării controlului de către oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat şi atribuţiile acestora au fost stipulate în 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Oficiului 

teritorial al Cancelariei de Stat, aprobat  prin Hotărârea Guvernului 

nr.992 din 12 august 2003 Cu privire la oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat 
2
.  

E lesne de observat că legiuitorul, dacă e să comparăm cu 

competenţele atribuite anterior prefectului, a investit Cancelaria de 

Stat cu o singură funcţie specifică, realizată prin intermediul oficiilor 

sale teritoriale - exercitarea controlului administrativ al activităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

În septembrie 2006, Oficiile teritoriale ale Aparatului 

Guvernului (redenumite astfel din 25.02.2005, potrivit Hotărârii 

Guvernului nr.206 din 18.02.2005), în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 1059  din  14.09.2006 Cu privire la reorganizarea 

oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului,3 au fost reorganizate 

prin transformare, în direcţii teritoriale control administrativ ale 

Ministerului Administraţiei Publice Locale.  

Direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului 

Administraţiei Publice Locale au preluat integral funcţiile, inclusiv 

                                                           
1
 Popa V. Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în 

unităţile administrativ-teritoriale. – Chişinău: TISH, 2008, p.29-30. 
 
2
 Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.182-185  din 12.08.2003. 

3
 Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova,  nr.150-152  din  22.09.2006. 
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procedurale, ale oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului.  

Direcţiile teritoriale control administrativ şi-au menţinut statul 

de subdiviziuni desconcentrate în teritoriu, dar deja ale Ministerului 

Administraţiei Publice Locale, menite să îndeplinească prerogativele 

acordate de actele legislative şi normative în ceea ce priveşte 

controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de către 

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul 

al doilea pe teritoriul în care acestea îşi desfăşurau activitatea.  

Vom menţiona că Oficiile teritoriale ale Aparatului 

Guvernului n-au fost instituite în conformitate cu noua structură 

administrativ-teritorială, ci potrivit fostei structuri judeţene (Bălţi, 

Cahul, Edineţ, Hânceşti, Orhei, Floreşti, Ungheni, Chişinău), 

incluzând în raza de deservire a acestora mai multe raioane. 

După alegerile parlamentare din 2009, Ministerul 

Administraţiei Publice Locale nu s-a mai regăsit în noua structură a 

Guvernului, iar Aparatul Guvernului a fost reorganizat în Cancelaria 

de Stat.  

Potrivit prevederilor  Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Cancelariei de Stat aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 657  din  06.11.2009
1
, Cancelaria de Stat este autoritatea publică 

care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea realizării 

de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crearea cadrului 

general pentru definirea priorităţilor de activitate a Guvernului, 

suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, 

elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile 

guvernamentale, monitorizarea implementării programului de 

guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, 

pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea 

dreptului de iniţiativă legislativă, şi verificarea executării acestora, 

precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce ţin de 

relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale.  

În materie de relaţii cu autorităţile administraţiei publice locale 

Cancelariei de Stat are următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea politicilor în domeniul descentralizării 

şi exercită coordonarea generală, prin intermediul oficiilor sale 

teritoriale, a activităţii serviciilor publice desconcentrate;  

                                                           
1
 Publicată în: Monitorul Oficial nr.162/724 din 10.11.2009.  
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b) asigură exercitarea de către Guvern a prerogativelor legale 

în relaţiile acestuia cu autorităţile administraţiei publice locale, 

inclusiv organizarea controlului administrativ al activităţii 

autorităţilor respective, exercitat direct sau prin intermediul oficiilor 

sale teritoriale.  

Prin Hotărârea Guvernului R.Moldova Cu privire la oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat nr. 845  din  18.12.2009
1
  guvernul 

a reconfirmat lista oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi 

unităţile administrativ-teritoriale deservite, a aprobat Regulamentul 

cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, şi a stabilit structura şi statele de personal ale 

oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. Efectivul-limită al 

oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat a fost stabilit în număr de 

98 de unităţi. 

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sunt  organizate şi 

funcţionează ca subdiviziuni desconcentrate în teritoriu a Cancelariei 

de Stat, menite să îndeplinească prerogativele acordate prin Legea 

privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 

decembrie 2006, Legea privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.657 din 6 noiembrie 2009, Regulamentul cu privire la organizarea 

şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 şi alte acte 

legislative şi normative privind implementarea politicilor de 

descentralizare administrativă şi controlul asupra legalităţii actelor 

adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de 

nivelul întîi şi nivelul al doilea pe teritoriul în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea. Oficiul activează fără statut de persoană 

juridică. 

Potrivit prevederilor punctului 8 al Regulamentului cu privire 

la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de 

Stat, în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, Oficiile teritoriale 

ale Cancelariei de Stat sunt abilitate să exerite următoarele atribuţii:  

a) coordonarea activităţii generale a serviciilor publice 

desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative 

centrale;  

                                                           
1
 Publicată în: Monitorul Oficial nr.189-190/923 din 22.12.2009.  
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b) monitorizarea modului de conlucrare dintre autorităţile 

administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate în 

soluţionarea problemelor în teritoriu;  

c) participarea la coordonarea implementării politicilor de 

descentralizare administrativă şi monitorizarea procesului de 

descentralizare administrativă, în comun cu serviciile publice 

desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative 

centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale;  

d) colectarea datelor statistice necesare fundamentării şi 

estimării impactului politicilor de descentralizare administrativă;  

e) participarea la elaborarea, analiza şi actualizarea, în comun 

cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor 

autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, a standardelor minime de 

cost şi de calitate a serviciilor publice şi de utilitate publică din 

teritoriu;  

f) participarea la monitorizarea aplicării de către autorităţile 

administraţiei publice locale a standardelor minime de calitate la 

prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică;  

g) controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii a actelor emise 

de autorităţile publice locale:  

h) monitorizarea, în procesul exercitării controlului de 

oportunitate, a executării de către autorităţile administraţiei publice 

locale a atribuţiilor delegate şi executate de acestea în numele 

statului;  

În scopul exercitării atribuţiilor ce le revin în ceea ce priveşte 

coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate 

şi implementarea politicilor de descentralizare administrativă,  

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sunt abilitate să intreprindă 

următoarele acţiuni: 

a) să solicite, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea 

desfăşurată de serviciile publice desconcentrate ale ministerelor, altor 

autorităţi administrative centrale, ale unităţii teritoriale autonome cu 

statut juridic special şi ale municipiului Chişinău;  

b) să întocmească rapoarte cu privire la activitatea serviciilor 

publice desconcentrate, să semnaleze divergenţele apărute între 

acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi să intervină cu 

propuneri de mediere a acestora;  
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c) să convoace şi să examineze, în comun cu conducătorii 

serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi 

administrative centrale, mecanismul şi modul de executare a unor 

sarcini şi acţiuni care se efectuează în comun;  

d) să colaboreze cu subdiviziunile teritoriale ale Ministerului 

Afacerilor Interne, care sunt obligate să coordoneze cu şeful 

Oficiului acţiunile de amploare ce urmează a fi întreprinse în vederea 

exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a 

infracţiunilor;  

e) să solicite de la persoanele fizice şi juridice informaţii 

necesare pentru executarea atribuţiilor sale;  

f) să monitorizeze executarea de către autorităţile 

administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de 

către aceştia în numele statului;  

În ceea ce priveşte controlul legalităţii actelor emise de 

autorităţile administraţiei publice locale Oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat sunt abilitate:  

a) să notifice, în cazul în care consideră că un act emis de 

autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, invocând motive 

legal întemeiate, autorităţii locale această ilegalitate şi solicitând 

modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială;  

b) să sesizeze, dacă autoritatea emitentă a actului considerat 

ilegal nu l-a modificat sau nu l-a abrogat în termen de 30 de zile sau 

nu a reexaminat actul contestat, instanţa de contencios administrativ 

– în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a 

modifica sau retrage acest act, iar în cazul în care autoritatea locală 

emitentă nu a luat nici o atitudine – în termen de 60 de zile de la data 

notificării cererii de modificare sau abrogare a actului în cauză;  

c) să sesizeze direct, dacă consideră că actul poate avea 

consecinţe grave sau pentru prevenirea unei pagube iminente, 

instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl 

consideră ilegal, notificînd acest fapt de îndată autorităţii locale 

emitente;  

d) să solicite, odată cu sesizarea instanţei de contencios 

administrativ, suspendarea actului contestat sau dispunerea altor 

măsuri provizorii;  

e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale 

furnizarea, în termen de 10 zile, a copiilor de pe toate documentele şi 

alte informaţii necesare, să audieze factorii de decizie, persoanele 
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fizice, reprezentanţii persoanelor juridice, solicitându-le explicaţii 

asupra circumstanţelor ce prezintă interes pentru obiectivitatea şi 

plenitudinea controlului administrativ;  

f) să sesizeze imediat organele de drept competente, în cazul în 

care rezultatele controlului asupra legalităţii actelor emise de 

autorităţile administraţiei publice locale denotă existenţa unei 

încălcări a legislaţiei care atrage răspunderea penală, comunicînd 

acest lucru Cancelariei de Stat;  

g) să verifice, până la data de 10 a fiecărei luni, lista actelor 

adoptate în luna precedentă de primar, primarul general preşedintele 

raionului şi autorităţile executive ale unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia şi să iniţieze, în termen de 30 de zile de la data primirii 

listei menţionate, controlul legalităţii oricărui act care nu face 

obiectul unui control obligatoriu. Responsabil de transmiterea listei 

respective este secretarul consiliului local sau, după caz, al 

consiliului municipal/raional, sau persoana desemnată de autorităţile 

executive corespunzătoare.  

În conformitate cu prevederile punctului 12 al Regulamentului 

cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sunt 

obligate:  
a) să exercite coordonarea activităţii generale a serviciilor 

publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi 

administrative centrale;  

b) să întocmească raporturi cu privire la activitatea desfăşurată 

de serviciile publice desconcentrate în raza teritorială de activitate, să 

semnalizeze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile 

administraţiei publice locale şi să propună acţiuni concrete de 

mediere a acestora;  

c) să exercite controlul asupra legalităţii actelor autorităţilor 

administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare;  

d) să respecte proporţionalitatea între amploarea intervenţiei şi 

importanţa intereselor pe care le protejează;  

e) să nu admită limitarea dreptului autorităţii administraţiei 

publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, 

afacerile ce ţin de propria competenţă. 

Direcţiile teritoriale control administrativ deservesc, fiecare, 

câteva raioane. Oficiul are sediul în oraşul (municipiul) în care îşi 
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desfăşoară activitatea şi este stabilit prin hotărîre de Guvern.  

Conducerea generală a Oficiului este asigurată de şeful 

Oficiului, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu. În lipsa 

şefului Oficiului, atribuţiile şi obligaţiile ce-i revin, conform 

legislaţiei, le exercită unul dintre şefii adjuncţi ai Oficiului. Şeful 

adjunct al Oficiului este responsabil nemijlocit de coordonarea 

activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriul administrat, 

precum şi de exercitarea altor atribuţii prevăzute de actele normative 

şi stabilite în fişa postului. 

Una din sarcinile importante ale Oficiilor este de a contribui la 

realizarea strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de 

activitate a Guvernului în limitele teritoriul în care îşi desfăşoară 

activitatea.  

În concluzie, menţionez că descentralizarea administrativă nu 

poate fi concepută fără instituţia reprezentantului statului în teritoriu. 

Respectiva instituţie specializată având rolul de a îndeplini două 

funcţii esenţiale: 

 controlul legalităţii actelor emise de autorităţile publice 

locale, 

 conducerea generală a serviciilor publice desconcentrate în 

teritoriu. 
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LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR. 

INSTITUŢIA LICENŢIERII 
 

Magda ŞAVGA, 

    Catedra de drept 

 
Companies are entitled to charge any sort of activity, except those 

prohibited by law. Certain types of activity may be charged only after 

obtaining a license for that activity. As a legal institution, licensing is a 

state intervention in economic activity, restricting the right to restrict 

business activity and a civilian capacity issues. As an activity of state 

license that authorizes the developer not only a business practice, but also 

carries with it a control function, ensuring due process, rights, interests and 

health of citizens, defense and state security. 

 

Societăţile comerciale sunt în drept să practice orice genuri de 

activitate, cu excepţia celor interzise de lege. Anumite genuri de 

activitate pot fi practicate numai după ce a obţinut licenţă pentru 

genul respectiv de activitate. De la bun început ne vom referi la 

noţiunea de licenţă, aceasta fiind definită în majoritatea surselor care 

reglementează activitatea de întreprinzător. Astfel, licenţa este un act 

oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul 

titularului de licenţă de a desfăşura pentru o perioadă determinată, 

genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea obligatorie a 

condiţiilor de licenţiere. [1]  

Licenţa demonstrează că titularul ei întruneşte toate condiţiile 

şi are toate capacităţile necesare pentru producerea bunurilor şi 

prestarea serviciilor de o calitate satisfăcătoare.  Din definiţia legală 

deducem că, licenţa, este un act cu o dublă semnificaţie: pe de o 

parte reflectă manifestarea de voinţă a statului de a autoriza subiectul 

să desfăşoare genul respectiv de activitate, lărgindu-i capacitatea 

civilă, iar pe de alta confirmă dreptul titularului de licenţă de a 

desfăşura acest gen de activitate.[2]  

Potrivit art. 60 alin.(5) din Codul Civil, persoana juridică poate 

practica anumite tipuri de activităţi doar în baza unui permis special 

numit licenţă. [3] 

Licenţa conţine: denumirea autorităţii de licenţiere; seria, 

numărul şi data eliberării licenţei; denumirea, forma juridică de 

organizare, adresa juridică a titularului de licenţă întreprindere sau 

organizaţie, persoana juridică sau fizică, ori numele, prenumele şi 
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adresa titularului de licenţă persoană fizică; data şi numărul 

certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei, 

codul lor fiscal ori seria şi numărul buletinului de identitate, codul 

fiscal al persoanei fizice; genul de activitate, integral sau parţial; 

termenul de valabilitate al licenţei; semnătura conducătorului 

autorităţii de licenţiere.  

Ca instituţie juridică, licenţierea este o intervenţie a statului în 

activitatea economică, o limitare a dreptului la activitate de 

întreprinzător şi o restrângere a capacităţii civile a subiectelor. Fiind 

o activitate a statului, licenţierea nu numai că autorizează 

întreprinzătorul să practice o anumită activitate economică, dar şi 

exercită faţă de el o funcţie de control, asigurând astfel respectarea 

legalităţii, protecţia drepturilor, intereselor şi sănătăţii cetăţenilor, 

apărarea şi securitatea statului. [4] Organul de stat împuternicit cu 

autorizarea mai multor activităţi este Camera de Licenţiere, însă mai 

sunt abilitate cu eliberarea licenţelor Banca Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Energetică, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, autorităţile administraţiei publice. Dreptul de a 

solicita licenţă îl au întreprinzătorii, adică persoanele fizice 

înregistrate ca întreprinzători individuali la Camera Înregistrării de 

Stat şi persoane juridice cu scop lucrativ. Camera de Licenţiere are 

statut de persoană juridică şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 Promovează politica statului şi asigură respectarea legislaţiei 

în domeniul licenţierii, 

 Eliberează, reperfectează, suspendă, reânoieşte şi retrage 

licenţele, recunoaşte nevalabilitatea licenţelor, eliberează copiile şi 

duplicatele de pe acestea, 

 Stabileşte condiţiile de licenţiere a genurilor de activitate 

concrete, întocmeşte lista documentelor suplimentare prezentate de 

solicitanţii de licenţă, care confirmă abilitatea acestora de a desfăşura 

un anumit gen de activitate, 

 Organizează controlul asupra respectării de către titularii de 

licenţe a condiţiilor de licenţiere, 

 Ţine dosarele de licenţiere şi registrul unic al licenţelor, etc. 

 Pentru obţinerea licenţei, solicitantul prezintă Camerei de 

Licenţiere o cerere care conţine: denumirea, forma juridică de 

organizare, adresa juridică, sediul, codul fiscal, genul de activitate, 

integral sau parţial, confirmarea de către solicitantul de licenţă a 
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abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa un anumit gen de 

activitate şi a veridicităţii documentelor prezentate.  

   La cerere se anexează următoarele acte: a) cererea de 

solicitare a licenţei, b) copia, autentificată notarial, de pe certificatul 

de înregistrare al societăţii comerciale, c) certificatul eliberat de 

organul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa de datorii faţă de 

bugetul statului, d)  actele suplimentare ce confirmă capacitatea 

solicitantului de a practica activitatea pentru care solicită licenţă.[5] 

Cererea pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea 

se primesc conform borderoului a cărei copie se expediază 

solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data primirii 

documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile. 

Cererea nu se acceptă în cazul în care: actele prezentate conţin date 

neautentice şi dacă solicitantul nu întruneşte condiţiile de licenţiere. 

Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începând 

cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru 

eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului, 

care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe 

borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă. Dacă 

solicitantul în termen de 30 zile de la data la care i s-a expediat 

înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, nu a 

prezentat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea 

acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenţa perfectată, 

Camera de Licenţiere este în drept să anuleze decizia privind 

eliberarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea 

licenţei ca fiind nevalabilă. În cazul în care titularul de licenţă 

intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după 

expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este obligat să obţină o 

nouă licenţă, care se eliberează nu mai devreme de ultima zi 

lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa precedentă. Examinarea 

cererii şi a actelor anexate la ea se face în termen de 15 zile 

lucrătoare, solicitantul fiind informat despre decizie, în termen de 3 

zile de la adoptare. [6] 

     Se plăteşte taxă pentru licenţă numai în cazul în care 

Camera a emis decizia de eliberare a licenţei. Taxa se plăteşte în cel 

mult 30 de zile de la data informării solicitantului despre decizie.  

Importanţa juridică a licenţei constă în dreptul pe care ea îl 

acordă întreprinzătorului de a activa pe piaţa respectivă. Licenţa 

lărgeşte capacitatea civilă a titularului, oferindu-i posibilitatea de a 
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desfăşura şi genul de activitate indicat în ea. Trebuie însă menţionat 

faptul că, în unele cazuri licenţa limitează capacitatea. Exemplu pot 

servi societăţile care au dreptul de a desfăşura numai genurile de 

activitate indicate în licenţă, precum sunt: casele de schimb valutar, 

registratorii independenţi, instituţiile financiare.[7] 

Licenţa este personală şi nu poate fi transmisă unei alte 

persoane, încălcarea acestei interdicţii, are ca efect retragerea 

licenţei. Ea se eliberează pe un termen de 5 ani, există însă şi cazuri 

când se eliberează licenţă pentru: 

1 an (importul şi comercializarea producţiei alcoolice şi din 

tutun), 

3 ani (fabricarea şi comercializarea producţiei alcoolice şi a 

berii), 

25 ani (fabricarea, importul, transportul şi distribuirea energiei 

electrice şi a gazelor naturale) 

Acţiunea licenţei încetează în caz de suspendare, anulare, 

retragere sau de expirare.  

 În termenul de valabilitate a licenţei, titularul este obligat să 

respecte condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. Organul de 

licenţiere este în drept să controleze, la reclamaţia consumatorilor 

sau la prevenirea de infirmaţii din partea unor persoane cu funcţie de 

răspundere sau organe, modul în care titularul de licenţă respectă 

condiţiile din ea. 

După cum s-a specificat anterior, autoritatea de Licenţiere are 

obligaţia de a controla respectarea condiţiilor de licenţiere a 

activităţilor pentru care eliberează licenţe. Astfel, la efectuarea 

controlului, autoritatea de licenţiere va ţine cont de următoarele 

principii: - legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege; - 

neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sunt stabilite de lege; - 

tratarea dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea titularului 

de licenţă; - efectuarea cheltuielilor de control din partea statului, etc. 

Controalele planificate asupra respectării de către titularii de licenţă a 

condiţiilor de licenţiere se efectuează de către autoritatea de 

licenţiere cel mult odată în decursul anului calendaristic, cu 

cooptarea, după caz, a reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de 

reglementare şi de control, conform competenţei.[8] 

Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei 

sesizări scrise din partea instituţiilor cu funcţii de răspundere şi de 

control privind încălcarea de către titularul de licenţă a condiţiilor de 
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licenţiere, sau în scopul de a verifica îndeplinirea prescripţiilor 

privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere. La 

efectuarea controlului, titularul de licenţă prezintă informaţia şi 

documentele relevante scopului controlului şi asigură condiţiile 

pentru efectuarea acestuia. În baza rezultatelor controlului se 

întocmeşte un act în două exemplare, unul dintre care se expediază 

(înmânează) titularului de licenţă, iar al doilea se păstrează la 

autoritatea de licenţie. În caz de dezacord cu rezultatele controlului 

efectuat, titularul de licenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întocmirii actului de control,  poate prezenta în scris argumentarea 

dezacordului, anexând documentele de rigoare. În cazul în care se 

depistează încălcări ale condiţiilor de licenţiere, autoritatea de 

licenţiere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului 

de control, emite prescripţia privind lichidarea încălcărilor, 

cuprinzând recomandările privind modul de remediere a tuturor 

deficienţelor identificate, precum şi avertizarea despre posibila 

suspendare sau retragere. 

  Dacă se constată încălcări, Camera aplică măsuri de 

constrângere: suspendarea sau retragerea licenţei, ori chiar dizolvarea 

sau lichidarea titularului persoană juridică. [9] 

Licenţa se anulează în cazul depistării de date neautentice în 

actele de obţinere a licenţei. 

Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc: pierderea 

parţială sau temporară de către titularul de licenţă a capacităţii de a 

desfăşura genul de activitate indicat în ea; neachitarea cotei anuale a 

taxei de licenţiere etc. Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă 

de Camera de Licenţiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

adoptării. Termenul de suspendare a licenţei nu poate depăşi 6 luni. 

Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: cererea 

titularului privind retragerea acesteia; transmiterea licenţei către o 

altă persoană; necomunicarea în termen a modificării datelor din 

actele anexate la cererea de eliberare a licenţei; nerespectarea de 

către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de 

eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. Camera de 

licenţiere adoptă decizia privind retragerea licenţei în termen de 15 

zile  lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta şi o 

aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor 

retragerii, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În 

cazul retragerii licenţei taxa pentru licenţă nu se restituie. Titularul 
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de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă cerere de 

eliberare a licenţei pentru acelaşi gen de activitate doar după 

expirarea a 6 luni de la data depunerii la Camera de Licenţiere a 

licenţei retrase.[10] Licenţa devine nevalabilă în caz de deces a 

fondatorului sau de lichidare a societăţii comerciale.[11] 
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ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE 

BAZATĂ PE SEX, VÎRSTĂ, RASĂ, LIMBĂ, ORIGINE 

ETNICĂ, NAŢIONALITATE, RELIGIE 

 

Victor TODOS, 

Catedra de Drept  
 

La discrimination représente toute sorte de distinction, de 

defférences, d'exclusion, d'ignorance basée sur le sexe, l'âge, la langue, sur 

l'origine étnique, nationalité ou la religion. Par l'existence de tels cas dans 

la société ou peut avoir de conflits et même des guerres. C'est pour ça que 

les états et les institutions internationales sont obligés de protéger la société 

de telles formes de discrimination par l'adoptation de certain actes 

normatifs et en même temps d'attirer l'attention sur le fait de n'admettre pas 

la discrimination dans le contexte des loix. Les personnes ou les groupes de 

personnes qui réalisent de tels faits doivent être pénalisés. Dans ce sens on 

connaît plus de cas dans lesquels la Cour Européenne des Droits de 

l'Hamme a émis des décisions de condamnation contre les états qui ont 

admis certaines formes de discrimination.  

 

Ignorarea drepturilor omului, defavorizarea unor persoane 

sau pături sociale în raport cu altele reprezintă o discriminare, o 

gravă jignire a demnităţii umane, provocînd tensiuni sociale, 

conflicte şi chiar războaie. 

Fenomenul discriminării a apărut la începuturile civilizaţiei 

şi a supravieţuit în spaţiu şi în timp din cauza ineficienţei cadrului 

normativ şi instituţional şi a tolerării acestui fenomen de către state şi 

societate. În ciuda încercărilor de a anula politicile şi practicile 

discriminatorii, acestea îşi extind aria de acţiune sau iau forme şi 

expresii noi. 

Astăzi, ca o consecinţă a experienţelor istorice, interzicerea 

discriminării este stipulată în multe tratate internaţionale şi legi 

naţionale care se referă la drepturile omului. Cu toate acestea, 

discriminarea bazată pe rasă, culoare, etnie, precum şi pe religie, gen, 

este o formă de violare a drepturilor omului cu cea mai largă 

răspandire în întreaga lume. 

Astfel, articolul 1 alineatul (1) din Convenţia Internaţională 

cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială 

[1] defineşte termenul de „discriminare rasială” ca „orice distincţie, 

excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe rasă, culoare, origine 
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familială, naţională sau etnică care are ca scop sau drept rezultat 

anularea sau lezarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

în viaţa politică, economică, socială sau în alt domeniu al vieţii 

publice.”  

Articolul 1 (1) din Convenţia UNESCO împotriva 

Discriminării în Educaţie[2] stipulează că „... termenul 

„discriminare” include orice distincţie, excepţie, limitare sau 

preferinţă care, bazîndu-se pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau de altă natură, naţionalitate sau origine socială, situaţie 

economică sau familială, au ca scop sau drept rezultat anularea sau 

lezarea principiului egalităţii de tratament în învăţămînt, şi anume: 

privarea unei persoane sau a unui grup de persoane de accesul la 

învăţămînt de orice tip şi nivel, sau limitarea drepturilor unei 

persoane sau a unui grup de persoane la învăţămînt de standard 

inferior, sau crearea pentru persoane sau grupuri de persoane a 

condiţiilor ce sunt incompatibile cu demnitatea umană”. 

Spre deosebire de convenţiile sus menţionate Convenţia cu 

privire la Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale 

Omului nu prevede o obligaţie generală de discriminare. În schimb 

protejarea oferită de articolul 14 este accesorie în raport cu alte 

drepturi materiale enunţate în Convenţie şi nu are o autonomie 

proprie. Curtea a declarat că în cazul cînd statul şi-a îndeplinit 

obligaţiile sale respectînd unul din drepturile materiale invocate într-

o cauză concretă, totuşi el ar putea încălca acest drept combinat cu 

articolul 14. Pe lîngă articolul 14 al Convenţiei Europene în anul 

2000 Consiliul Europei a adoptat Protocolul nr.12. astfel Protocolul 

nr.12 introduce ideia conform căreia statele pot întreprinde acţiuni 

paliative în scopul promovării unei egalităţi depline şi eficiente în 

circumstanţe asemănătoare, fără a cădea sub incidenţa interzicerii 

discriminării.     

În opinia noastră, prin noţiunea de discriminare înţelegem 

orice tratament diferit şi inegal, care se realizează prin distincţie, 

excludere, restricţie şi preferinţă, pe baza de sex, rasă, naţionalitate, 

origine etnică, cetăţenie, origine socială, religie, convingeri, educaţie, 

limbă, opinii, apartenenţă politică, starea sănătăţii, vîrstă, orientare 

sexuală, stare civilă, stare materială, disabilitate, boală cronică 

necontagioasă, infectare a HIV/SIDA sau alte criterii ori semne 

individuale, care are ca scop sau rezultat anularea sau lezarea 
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drepturilor omului şi a protecţiei lor, violarea principiilor egalităţii, 

non-discriminării şi a demnităţii umane. 

Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi semnifică lipsa 

barierelor politice, economice şi sociale cu referire la participarea 

acestora la viaţa publică. În afară de aceasta, Convenţia asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei determină 

rolul şi importanţa femeilor în viaţa publică şi politică, în problemele 

sociale şi economice, asigură egalitatea şi libertatea femeilor 

împotriva discriminării în toate domeniile vieţii sociale. Republica 

Moldova a aderat la CEDF şi la Protocolul său opţional[3], 

asumandu-şi angajamentul de a asigura egalitatea reală a femeilor şi 

dreptul acestora de a nu fi discriminate în nici un domeniu al vieţii 

sociale. Articolul 2 al acestei Convenţii stipulează că statele părţi îşi 

exprimă acordul total de a promova politica de eliminare a tuturor 

formelor de discriminare faţă de femei prin toate metodele 

corespunzătoare.  

Majoritatea cauzelor în care un bărbat denunţă o discriminare 

bazată pe sex la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se referă la 

dreptul la viaţa de familie garantat de articolul 8 din Convenţie. 

Totodată, Curtea a mai stabilit o încălcare a articolului 8 combinat cu 

articolul 14 pe temeiul discriminării pe bază de sex în cauza 

Burghartz contra Elveţiei (1994), în care unui bărbat nu i s-a permis, 

la căsătorie, să înregistreze numele soţiei înaintea numelui său, nici 

să ia numele ei ca nume de familie, în timp ce practica inversă era 

permisă[4]. 

Cât priveşte viaţa de familie, o prevedere discriminatorie se 

găseşte, în primul rînd, în Codul familiei. Articolul 14, intitulat 

„Vîrsta matrimonială”: „Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani 

pentru bărbaţi şi de 16 ani pentru femei” [5]. Ca urmare, vîrsta 

responsabilităţii este diferită pentru fete, care se pot căsători de la 16 

ani, şi pentru băieţi, care se pot căsători de la 18 ani, după ce au 

obţinut toate drepturile civile şi politice. Această prevedere 

consfinţeşte o inegalitate între parteneri în privinţa exercitării 

drepturilor în cadrul căsătoriei şi o inegalitate de statut social. 

Discriminarea bazată pe vîrstă presupune anumite regili 

inegale pentru diferite categorii de vîrste. Cel mai des sînt depistate 

astfel de discriminări în domeniul legislaţiei muncii şi mai cu seamă 

în cazul angajării sau concedierii de la serviciu. Majoritatea 

conducătorilor de întreprindere, instituţii şi organizaţii dorescă să 
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dispună de un contingente de angajaţi tineri, energici, deci şi în cazul 

organizări concursurilor de selectare a cadrelor stabilesc condiţia 

principală a vîrstei tinereţii. Pe de altă parte unii angajatori în cazul 

selectării angajaţilor solicită specialişti cu un stagiul de muncă în 

domeniu. Prin urmare şi într-un caz şi altul observăm o discriminare, 

fie că este vorba de vîrsta înaintată, fie că este vorba de o vîrstă prea 

tînără. Cu toate acestea considerăm că faptul stabilirii vîrstei minime 

sau maxime la angajare pe cauze obiective nu sîntem în prezenţa 

dicriminării bazate pe vîrstă, ca de exemplu în cazul judecătorilor, 

preşedintelui statului etc.  

Rasismul a reprezentat o preocupare majoră a ONU, în 

special în cele trei decade separate împotriva rasismului şi 

discriminării rasiale, proclamate de către Adunarea Generală. 

Bineînţeles, Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor 

Formelor de Discriminare Rasială este privită ca instrument 

internaţional fundamental sau drept punct de bază în acest domeniu. 

În termeni generali, rasismul se referă la comportamentul, cuvintele 

sau practicile care îi avantajează sau îi dezavantajează pe oameni din 

cauza culorii, culturii sau a originii lor etnice. Rasismul 

instituţionalizat este eşecul colectiv al unei organizaţii de a oferi 

oamenilor servicii adecvate şi profesioniste, din cauza culorii pielii, a 

culturii sau a originii etnice. Acest fenomen poate fi identificat în 

procese, atitudini şi comportamente care conduc la discriminare prin 

prejudecăţi stupide, ignoranţă, nepăsare şi stereotipuri cu substrat 

rasial, care dezavantajează persoanele aparţinînd diverselor 

minorităţi etnice. Incidentele şi hărţuirea cu substrat rasial pot avea 

loc în orice instituţie, inclusiv în şcoli, indiferent de numărul de elevi 

care provin din diverse medii etnice. 

Tratamentul diferenţiat nu are obiectiv şi justificare 

rezonabilă dacă acesta nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu 

există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele 

angajate şi scopul căutat a fi realizat”. Iar „discriminarea rasială 

indirectă vizează cazurile în care un factor aparent neutru, precum o 

prevedere, criteriu sau practică, nu poate fi uşor satisfăcut de 

persoanele aparţinand unui grup indicat după un criteriu, precum 

rasă, culoare, limbă, religie, naţionalitate sau origine naţională sau 

etnică, numai dacă acest factor are o justificare obiectivă şi 

rezonabilă. Acesta ar fi cazul cînd se urmăreşte un scop legitim şi 
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dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele 

angajate şi scopul căutat a fi realizat” [6]. 

Discriminarea rasială se manifestă sub două forme: 

xenofobia şi antisemitism. 

Xenofobia reprezintă o ură anormală, adîncă sau 

înrădăcinată, faţă de străini sau faţă de ceea ce este străin” [7]. În 

unele state a luat amploare xenofobia şi violenţa faţă de anumite 

grupuri de străini. De exemplu, în Federaţia Rusă în anul 2007 au 

fost înregistrate 230 cazuri de atac asupra persoanelor şi conflicte pe 

bază de xenofobie. În comparaţie cu anii precedenţi, indicele 

respectiv a crescut cu 20%. Victimele agresiunii xenofobe sunt de 

diferite naţionalităţi: uzbeci, moldoveni, chinezi, armeni, georgieni. 

Nivelul agresiunii xenofobe în Federaţia Rusă este în creştere[8]. În 

Republica Moldova datele statistice nu evidenţiază infracţiunile 

comise în baza xenofobiei.   

Antisemitismul este ostilitatea sau ura latentă ori deschisă 

îndreptată spre evrei ca indivizi sau spre poporul evreiesc, care se 

soldează cu discriminare socială, economică, instituţională, 

religioasă, culturală sau politică. În societatea şi în presa din ţara 

noastră antisemitismul pare să fie foarte rar întîlnit. Cu toate acestea, 

unele acte de antisemitism au fost comise, precum profanarea 

mormintelor în cimitirul evreiesc şi publicarea unor articole în presă 

care incitau la ură faţă de evrei[9].  

Legea Supremă a Republicii Moldova, în articolul 13 

alineatul (2), stipulează că statul recunoaşte şi protejează dreptul de a 

păstra, dezvolta şi folosi limba rusă şi alte limbi vorbite pe teritoriul 

republicii, iar Codul contravenţional sancţionează, în mod special, 

încălcarea dreptului la egalitatea limbilor şi încălcarea normelor legii 

cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 

Moldova[10]. 

Aşadar, legislaţia Republicii Moldova asigură persoanelor 

aparţinand minorităţilor etnice dreptul de a studia limba maternă şi 

completează acest drept cu securităţi legale. De exemplu, art.10 

alin.(2) al Constituţiei Republicii Moldova recunoaşte dreptul la 

identitatea lingvistică, iar art.35 alin.(2) menţionează că statul va 

asigura, în baza legii, dreptul fiecărei persoane de a-şi alege limba sa 

de educaţie şi instruire[11]. 

Considerăm totuşi că legislaţia naţională protejează în mod 

excesiv limba rusă în detrimentul altor limbi minoritare şi chiar al 
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limbii de stat. În susţinerea acestei afirmaţii putem aduce ca exemplu 

cazul în care sînt angajate persoane în istituţiile de stat ce cunosc 

doar limba rusă în defavoarea altor minorităţi lingvistice. 

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova locuiesc 

reprezentanţi a peste o sută de etnii. O asemenea structură a 

populaţiei necesită şi o politică adecvată de reglementare a relaţiilor 

interetnice. Ţara noastră a elaborat un vast cadru legislativ în 

domeniu, astfel angajîndu-se să garanteze şi să respecte drepturile şi 

libertăţile tuturor persoanelor care se află sub jurisdicţia sa, indiferent 

de rasă, culoarea pielii, origine naţională, limbă etc. 

În acest sens minorităţile etnice dispun de următoarele drepturi: 

- folosirea limbii materne în particular şi în public, crearea şi 

menţinerea de instituţii, organizaţii sau asociaţii proprii, 

educative, culturale şi religioase; 

- profesarea şi practicarea propriei religii, stabilirea şi 

menţinerea de contacte în interior şi în afară cu persoane care 

au în comun originea etnică sau naţională, patrimoniul 

cultural sau credinţele religioase; 

- difuzarea şi schimbul de informaţie în limba maternă şi 

accesul la aceasta; 

- crearea şi menţinerea de organizaţii în ţările lor; 

- participarea la organizaţii neguvernamentale 

internaţionale[12]. 

Oricare încălcare a acestor drepturi atît din partea autorităţilor 

statale, organizaţii, instituţii sau persoane fizice sîntem în prezenţa 

unei discriminări. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului asigură dreptul la 

libertatea religiei şi a credinţei[13]. Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice protejează dreptul la libertatea gîndirii, 

conştiinţei şi religiei; acest drept implică libertatea de a avea sau de a 

adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea 

de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, 

atît în public, cît şi în particular, prin cult şi îndeplinirea riturilor, 

prin practici şi prin învăţămînt. Declaraţia Naţiunilor Unite privind 

eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi discriminare pe bază de 

religie sau credinţă cere statelor să prevină şi să elimine 

discriminarea pe temeiuri religioase şi să ia toate măsurile necesare 

pentru combaterea intoleranţei pe bază de religie. 
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În acastă situaţie pentru persoanele de religii şi credinţe diferite 

există două obţiuni care de altfel se manifestă cu putere în lume, 

producînd consecinţe evidente cu privire la exercitarea libertăţilor 

religioase: fundamentalismul şi pluralismul. Pentru fundamentalişti 

religiile sau cel puţin religia lor sunt separate în mod strict de altele, 

fără posibilitatea coexistenţei cu alte religii sau persoane de alte 

religii, a unor influienţe din afară ori a adaptării la cerinţele vieţii 

moderne. Pentru pluralişti există deosebiri între religii şi credinţe, dar 

rămîn deschise numeroase porţi pentru influienţe reciproce pentru 

dialog şi desigur se impune coexistenţa diferitelor religii şi grupuri 

religioase. Pentru fundamentalişti secularismul ca negare a 

pretenţiilor la exclusivism religios este un duşman pentru pluralişti, 

secularismul în sensul că statul nu acceptă şi nu sprijină rolul 

dominant al unei singure religii este o premisă esenţială a diversităţii 

religioase şi protecţiei libertăţilor religioase.  

În acelaşi context trebuie să admitem că ameninţările la adresa 

libertăţilor religioase nu mai provin în cea mai mare parte din 

direcţia guvernelor. Ele provin în esenţă din partea unor lideri 

religioşi, a unor comunităţi etnice, religioase culturale din diferite 

ţări; guvernele încearcă în multe cazuri să ţină sub control forţele 

distructive şi să promoveze toleranţa religioasă între proprii cetăţeni; 

ele riscă însă să devină instrumente al persecuţiilor şi discriminării 

religioase. 

Dacă libertăţile religioase sub toate formele lor vizează fiecare 

persoană documentele internaţionale recunosc aceste libertăţi atît 

pentru toate persoanele care se găsesc pe teritoriul unui stat cît şi în 

clauze separate pentru persoanele care fac parte din minorităţile 

religioase. 

În strânsă legătură cu libertăţile religioase notăm importanţa 

acordată nediscriminării în cadrul exercitării lor şi în legătură cu 

acestea. Pe lângă faptul că restricţiile aplicate manifestării religiei şi 

credinţei nu pot fi impuse în scopuri discriminatorii sau aplicate în 

mod discriminatoriu, în aplicarea prevederilor menţionate s-a stabilit 

cu claritate că şi în cazul în care o religie este recunoscută ca religie 

de stat este stabilită ca oficială sau tradiţională, ori este practicată de 

majoritatea populaţiei aceasta nu poate duce la discriminări faţă de 

persoanele care aderă la alte religii sau sunt necredincioşi. Sunt 

excluse mai ales măsuri care ar limita alegerea în funcţiile publice la 

membrii religiei predominante sau le-ar acorda privilegii economice. 
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De asemenea dacă un set de credinţe ar fi tratate ca ideologie oficială 

în legislaţia sau practica unui stat, acesta nu trebuie să ducă la nici o 

discriminare faţă de persoanele care nu acceptă ideologia oficială sau 

i se opun.  
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ASPECTE COMPARATIVE  INTRE PLURALITATEA 

DE INFRACTIUNI SI INFRACŢIUNEA UNICĂ 

 

Igor ŞEVCENCO,     

Catedra de Drept  

 
Analyse du problème par rapport aux institutions juridiques du droit 

pénal se trouve assez fréquemment abordés dans la littérature, si 

naturellement quand on considère l'importance des conséquences pratiques 

résultant de l'emploi de l'activité criminelle d'une personne dans un ou 

plusieurs crimes de unité criminelle. 

Délimitation des crimes de la concurrence, et étendu l'infraction 

unique est important pour la bonne application des institutions juridiques, 

telles que la répression des actes de clémence, l'application de la loi pénale 

plus favorable de résolution de conflits de lois dans le temps et l'espace, etc. 

Etude comparative de l'intérêt et les similitudes entre eux. Il est important 

de savoir que tout acte peut être commis dans différentes formes de 

participation, sans une telle situation à son tour le concours continue 

infraction pénale. Un autre exemple est l'application du même gain règles 

de la peine pour les actes et continué la compétition, etc.  

Étant donné que la concurrence et infractions de criminalité déclarés 

simple ou étendu sur la même institution fondamentale du droit pénal - 

l'infraction - la recherche d'examiner les similitudes et les différences entre 

les trois catégories d'actes criminels visant, en principe, la structure de 

l'infraction, sans exclure, toutefois, d'autres aspects tout aussi importants. 

En raison de la recherche scientifique ont examiné plusieurs similitudes et 

les différences possibles, même si elles ne sont pas les caractéristiques qui 

définissent les trois catégories juridiques. 

 

1.1. Preliminarii. Problema analizării comparate a unor 

instituţii juridice de drept penal se regăseşte relativ frecvent abordată 

în literatura de specialitate, lucru firesc dacă avem în vedere 

importantele consecinţe de ordin practic ce derivă din încadrarea 

activităţii infracţionale a unei persoane într-o pluralitate de fapte 

penale sau într-o unitate infracţională. 

Delimitarea dintre concursul de infracţiuni, infracţiunea unică 

şi cea prelungită este importantă pentru aplicarea corectă a unor 

instituţii juridice, cum ar fi: pedeapsa, actele de clemenţă, aplicarea 

legii penale mai favorabile, soluţionarea conflictelor de legi în timp 

şi spaţiu, etc.[1] Studiul comparat prezintă interes şi pentru 

asemănările dintre ele. Astfel, este important de ştiut că fiecare faptă 
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poate fi săvârşită în forme de participare diferită, fără ca o atare 

situaţie să transforme infracţiunea prelungită în concurs de 

infracţiuni etc. 

Având în vedere că atât concursul de infracţiuni cât şi 

infracţiunea unică prelungită se raportează la aceeaşi instituţie 

fundamentală a dreptului penal – infracţiunea –, cercetarea de faţă 

analizează asemănările şi deosebirile dintre cele două  categorii de 

fapte penale urmărind, ca principiu, structura infracţiunii, fără să 

excludă, însă, şi alte aspecte la fel de importante. Datorită 

caracterului de cercetare ştiinţifică, s-au avut în vedere mai multe 

asemănări şi deosebiri posibile, chiar dacă acestea nu reprezintă 

trăsături definitorii ale celor două categorii juridice.  

 

1.2. Terminologie. Conform prevederilor art. 33 C. pen. există 

concurs de infracţiuni în două situaţii: a) când două sau mai multe 

infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte să fi fost 

condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar 

dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau 

ascunderea altei infracţiuni (această din urmă ipoteză fiind denumită 

în literatura de specialitate concurs real); b) când o acţiune-inacţiune 

săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut 

loc şi urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele 

constitutive ale mai multor infracţiuni (numit în doctrină concurs 

ideal). 

Conform art. 30 alin. 2 al.1 C. pen. infracţiunea este prelungită 

când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în 

realizarea aceleiaşi rezoluţii (hotărâri) infracţionale, acţiuni sau 

inacţiuni identice. În mod obiectiv, din punct de vedere material, 

există mai multe fapte, dar, din voinţa legiuitorului, ele sunt reunite 

în conţinutul unei singure infracţiuni.[2] 

Trăsăturile specifice ale infracţiunii unice sau simple rezultă 

din textele care definesc infracţiunea în general (art. 14 C.Penal), 

precum şi din cele ce caracterizează formele unităţii infracţionale art. 

28 C. Penal.[3]  Infracţiunea simplă este definită drept aceea la care 

este suficientă o singură acţiune sau inacţiune pentru realizarea 

conţinutului ei [4], adică atunci când ea se constituie dintr-un act 

unic[5]. Majoritatea infracţiunilor pot fi săvârşite în formă unică[6], 

de exemplu, omorul, violul, un singur furt etc., precum şi în 

participaţie penală. 
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1.3. Participaţia penală. Participaţia poate genera diferenţe. 

Prin participaţie penală sau pluralitate ocazională se înţelege acea 

situaţie în care la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală au 

contribuit mai multe persoane decât era necesar potrivit naturii acelei 

fapte. Participaţia presupune, aşadar, o pluralitate de făptuitori.[7] 

În literatura de specialitate s-a arătat că atât faptele concurente, 

cât şi cele continuate, pot fi săvârşite de către acelaşi subiect activ, 

indiferent de calitatea pe care acesta o are: autor, coautor, instigator 

sau complice.[8] Dar, în cazul infracţiunii unice şi a concursului de 

infracţiuni, dacă la fapta unică sau la una dintre faptele concurente a 

participat şi o altă persoană, aceasta va răspunde numai pentru fapta 

efectiv săvârşită. Dacă, însă, ea a participat la un act repetat din 

structura unei infracţiuni prelungite, cunoscând că actul este parte 

integrantă a unei astfel de infracţiuni, va răspunde pentru participaţie 

la infracţiunea prelungită  şi nu doar pentru fapta efectiv săvârşită.[9] 

În sens contrar s-a susţinut că disocierea rezultatului parţial 

(care face parte din ansamblul de rezultate) şi a acţiunii-inacţiunii 

(componentă a pluralităţii) este posibilă la infracţiunea prelungită şi 

are sensul de a limita răspunderea participantului doar în legătură cu 

fapta săvârşită.[10] 

 

1.4 Unitatea şi pluralitatea de acte materiale. Infracţiunea 

prelungită şi concursul de infracţiuni se caracterizează printr-o 

pluralitate de fapte materiale.[11] Ori chiar noţiunea de infracţiune 

unică sugerează alcătuirea sa dintr-o singură acţiune sau inacţiune ca 

element material al laturii sale obiective. Rezultă, aşadar, deosebirea 

dintre faptele concurente şi cele prelungite, pe de o parte, şi 

infracţiunea simplă, de cealaltă parte, atunci când luăm drept criteriu 

numărul actelor materiale care alcătuiesc latura obiectivă a 

infracţiunii. 

Dar în doctrină şi practica judiciară, nu de puţine ori, s-a arătat 

că infracţiunea unică nu exclude posibilitatea unor acte materiale 

multiple. Pentru a exista unitate naturală de infracţiune va trebui să 

fie întrunite cumulativ următoarele condiţii:[12] a) rezoluţia 

infracţională unică, prin care făptuitorul urmăreşte realizarea 

conţinutului unei singure infracţiuni; b) o activitate fizică unică, chiar 

dacă se realizează prin mai multe acte materiale. Unitatea actelor 

materiale este dată de intervalul foarte scurt dintre ele şi de comiterea 

lor în acelaşi loc; c) o singură atingere adusă normei penale şi, deci, 
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realizarea conţinutului unei singure infracţiuni. Dimpotrivă, pentru 

infracţiunea prelungită trebuie să existe mai multe activităţi distincte 

în spaţiu şi timp. Astfel, s-a considerat că există tentativă la 

infracţiunea unică de furt, fapta de a introduce mâna de mai multe ori 

în buzunarul victimei, în aceeaşi unitate comercială, pentru a-i 

sustrage banii, fără a reuşi, însă, acest lucru. Va exista o infracţiune 

prelungită  de furt atunci când făptuitorul, nereuşind să sustragă banii 

în prima unitate comercială, urmăreşte victima într-o altă unitate 

comercială şi reuşeşte acolo să finalizeze furtul.[13] 

Un alt criteriu oferit de doctrină pentru a diferenţia unitatea 

naturală de infracţiune faţă de cea legală este pluralitatea externă şi 

multiplicitatea internă a infracţiunii.[14] În conţinutul oricărei 

infracţiuni intră elementul material, adică acţiunea sau inacţiunea, 

rezultatul ce decurge din această acţiune sau inacţiune, precum şi 

vinovăţia, toate acestea aflându-se într-o strânsă interdependenţă şi 

constituind unitatea infracţiunii săvârşite. Dacă infractorul realizează 

acest conţinut o singură dată va exista unitate infracţională, iar dacă 

el realizează conţinutul aceleiaşi infracţiuni, cu toate cele trei 

elemente ale sale, de două sau mai multe ori, ne găsim în faţă unei 

pluralităţi de infracţiuni. Uneori, conţinutul infracţiunii se 

caracterizează printr-o diversificare a elementelor sale, fără să fie 

afectată unitatea lui: o pluralitate de acţiuni, o pluralitate de rezultate 

sau forme de vinovăţie diferite. Multiplicitatea internă rezultă din 

divizarea firească şi necesară a acţiunii constitutive într-o succesiune 

de acte componente, iar elementele care imprimă caracterul de 

unitate sunt: integrarea într-un mod natural a actelor săvârşite într-o 

singură acţiune constitutivă şi realizarea unui rezultat integral unic. 

Astfel, s-a considerat că există o unitate naturală de infracţiune în 

cazul celui care intră într-o încăpere pentru a fura mai multe bunuri, 

iar pentru aceasta realizează acte succesive de luare a bunurilor[15]; 

în cazul în care s-au aplicat mai multe lovituri sau acte de violenţă cu 

aceeaşi ocazie; în cazul în care inculpatul a sustras mai mulţi saci în 

care a ascuns mai multe pâini; în cazul în care inculpatul a încărcat 

lemne într-un sac pe care l-a aruncat peste gard, repetând operaţia de 

mai multe ori.[16] 

Cu alte cuvinte, dar în acelaşi sens, infracţiunea prelungită este 

alcătuită dintr-o multitudine de acte materiale, fiecare dintre ele 

consumându-se, în forma simplă a infracţiunii al cărei conţinut îl 

realizează, chiar la momentul săvârşirii lor. Faza executării se 



 287 

prelungeşte, însă, cu fiecare nouă repetare a acţiunilor de acelaşi fel, 

astfel încât activitatea infracţională, deşi consumată în forma ei 

simplă de la prima acţiune, se epuizează abia când a avut loc ultima 

acţiune.[17] În cazul unităţii naturale de infracţiune, activitatea 

făptuitorului se divide într-o succesiune firească şi naturală de acte 

materiale. Fiecare act, privit izolat, nu întruneşte caracteristicile unei 

infracţiuni, ci doar toate actele împreună dau naştere unui singur 

rezultat, specific unei singure infracţiuni.[18] 

 

1.5. Conţinutul infracţional omogen şi eterogen. Una din 

condiţiile concursului de infracţiuni este săvârşirea a două sau mai 

multe infracţiuni, fără să aibă relevanţă natura faptelor componente. 

Dacă faptele sunt de aceeaşi natură vorbim de un concurs omogen 

(de exemplu, două sau mai multe fapte de furt, două sau mai multe 

fapte de înşelăciune etc.), iar dacă ele sunt de natură diferită se va 

reţine un concurs eterogen (de exemplu, un concurs format din 

infracţiunile de ultraj, vătămare corporală şi furt). 

Nu acelaşi lucru se poate spune despre infracţiunea prelungită. 

În acest sens, art. 30 alin. 1 C. pen. dispune că fiecare faptă trebuie să 

îndeplinească condiţiile aceleiaşi infracţiuni. Prin urmare, fiecare 

acţiune componentă trebuie să aibă aceeaşi natură, deci să 

întrunească elementul obiectiv ce constituie conţinutul eceleiaşi 

infracţiuni.
 
[19]

 

În doctrină s-a afirmat că textul legii se referă nu la acţiunea 

sau inacţiunea considerată în sensul ei strict, ca simplu element 

material al unei infracţiuni, ci în sensul ei larg, ca întregită cu 

celelalte elemente constitutive ale unei infracţiuni.[20] Astfel, în 

practica judiciară s-a decis că infracţiunea prelungită nu este 

condiţionată de omogenitatea faptelor componente, fiind doar 

necesar ca deosebirile de ordin material dintre acestea să nu afecteze 

unitatea de încadrare juridică a lor, iar deosebirile să fie compatibile 

cu existenţa unei hotărâri infracţionale unice.[21] 

Infracţiunea prelungită, sub aspectul materialităţii faptelor, se 

aseamănă cu concursul omogen de infracţiuni. Ceea ce le deosebeşte 

este rezoluţia infracţională unică pentru faptele prelungite, în 

opoziţie cu săvârşirea faptelor concurente în baza unor hotărâri 

delictuoase distincte pentru fiecare dintre ele. Regula care se 

desprinde din cele menţionate mai sus este aceea că un ansamblu de 

fapte penale constituie un concurs de infracţiuni, atrăgând regulile 
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privitoare la acesta, numai în măsura în care legea nu a alcătuit din 

pluralitatea de fapte materiale comise, având semnificaţie juridică 

proprie, o unitate infracţională, pe cale de dispoziţie specială.[22] 

 

1.6. Deosebiri privind angajarea răspunderii penale. De 

regulă angajarea răspunderii penale generează asemănări între faptele 

concurente şi cele prelungite deoarece, pe de o parte, cel puţin două 

fapte materiale trebuie să îndeplinească condiţiile de angajare a 

răspunderii penale, indiferent de categoria din care fac parte, iar pe 

de altă parte, este posibil ca unele acţiuni-inacţiuni să primească o 

cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei sau a răspunderii 

penale, pe când celelalte să poată angaja răspunderea penală în 

continuare. 

Cu toate acestea, în doctrină s-a remarcat că angajarea 

răspunderii penale poate provoca şi deosebiri între concursul de 

infracţiuni şi infracţiunea prelungită. Astfel, pentru una din 

infracţiunile concurente s-ar putea aplica art. 14 alin.2 C. pen., pe 

când în situaţia infracţiunii continuate se au în vedere toate acţiunile 

comise pentru a se decide dacă este sau nu aplicabil acest text de 

lege.[23] Aşadar gradul de pericol social al unei infracţiuni 

continuate nu se poate disocia pentru fiecare faptă componentă, 

situaţie normală dacă avem în vedere rezoluţia infracţională unică şi 

rezultatul global pe care făptuitorul şi l-a reprezentat în mintea sa 

înainte de începerea activităţii infracţionale, şi pe care l-a urmărit 

prin comiterea tuturor actelor materiale.[24] 

 

1.7. Infracţiuni care nu pot fi săvârşite în mod prelungit. 
Analiza acestor infracţiuni se dovedeşte a fi deosebit de utilă în 

contextul demersurilor privind delimitarea concursului real omogen 

faţă de infracţiunea prelungită, căci existenţa unor infracţiuni care nu 

sunt susceptibile de a fi săvârşite în mod prelungit indică, fără a mai 

fi necesară recurgerea la alte criterii, faptul că ne aflăm în prezenţa 

concursului de infracţiuni.[25] 

a) Întrucât art. 30 alin. 1 C. pen., definind elementul subiectiv 

al infracţiunii prelungite, se referă la unitatea de rezoluţie ce stă la 

baza tuturor acţiunilor-inacţiunilor, se impune concluzia că fiecare 

dintre acestea trebuie comise cu intenţie. Pe cale de consecinţă, dacă 

se comit mai multe fapte din imprudenţă, la diferite intervale de 

timp, ele vor constitui infracţiuni distincte aflate în concurs.[26] 
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b) Infracţiunile al căror obiect material nu poate fi divizat, de 

exemplu, cele de omor. Infracţiunile de omor nu sunt susceptibile de 

a fi comise în mod prelungit atunci când sunt îndreptate împotriva 

unor subiecţi pasivi diferiţi, întrucât sunt infracţiuni contra persoanei. 

În situaţia în care acţiunile vizează aceeaşi persoană, dacă victima 

decedează după prima încercare, repetarea acţiunii nu mai este 

posibilă. Dacă victima a supravieţuit iar făptuitorul, în baza aceleiaşi 

rezoluţii, a repetat acţiunea, reuşind în final să o ucidă, tentativa va fi 

absorbită în forma consumată şi, deci, nu va exista infracţiune 

cprelungită. În ipoteza în care, după săvârşirea tentativei, infractorul 

abandonează rezoluţia iniţială, iar apoi îşi reia activitatea în baza 

unei noi hotărâri, se impune reţinerea unui concurs de infracţiuni. 

Există, totuşi, posibilitatea unei tentative la infracţiunea de omor 

săvârşită în formă prelungită în cazul în care făptuitorul, în baza 

aceleiaşi rezoluţii, încearcă de mai multe ori să suprime viaţa 

victimei, fără a reuşi acest lucru.[27] 

c) Posibilitatea comiterii în mod prelungit a infracţiunilor de 

obicei este disputată în literatura de specialitate. Majoritatea autorilor 

consideră că, dată fiind natura acestor fapte, ele sunt incompatibile 

cu forma prelungită. Există şi opinia potrivit căreia infracţiunea de 

obicei poate fi săvârşită în mod prelungit. Se arată că infracţiunea de 

obicei, odată realizată, se poate repeta în baza aceleiaşi rezoluţii. Se 

mai argumentează şi prin ideea că, din ansamblul actelor ce 

constituie infracţiunea de obicei, se pot contura grupe de acţiuni, care 

să aibă semnificaţia unui act material component al structurii 

infracţiunii prelungite, grupe ce pot fi săvârşite la diferite intervale 

de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii.[28] 

 

1.8. Aspecte care privesc rezultatul infracţiunilor. Esenţial 

pentru structura infracţiunii prelungite este însumarea tuturor 

rezultatelor acţiunilor-inacţiunilor componente într-un rezultat 

global, unic şi unitar, a cărui gravitate este mai mare decât a oricăruia 

dintre rezultatele componente. Gravitatea rezultatului global creşte 

odată cu numărul faptelor componente, de aceea el apare ca un 

rezultat progresiv. Rezultatele componente nu pot fi despărţite unele 

de altele, rezultatul global fiind cel care interesează la infracţiunea 

prelungită, căci raportul de cauzalitate se stabileşte între ansamblul 

acţiunilor-inacţiunilor care o compun şi suma rezultatelor materiale 

pe care acestea le-au produs.[29] 
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Concursul de infracţiuni este format din acte singulare 

repetate, separate, distincte şi independente, care determină mai 

multe rezultate infracţionale, precum şi conţinuturile juridice ale mai 

multor infracţiuni. Afirmaţia este valabilă şi pentru concursul ideal, 

pentru care fapta unică nu este de natură să înlăture caracterul real al 

concursului, întrucât ea produce mai multe rezultate specifice unor 

infracţiuni distincte. În ceea ce priveşte concursul omogen, acesta 

presupune doar o asemănare a naturii faptelor, dar există pluralitatea 

de rezoluţie infracţională.[30] 

Infracţiunea unică nu ridică probleme sub aspectul rezultatului. 

Aceasta va produce un singur rezultat, sau mai multe dacă avem o 

infracţiune cu modalităţi alternative, rezultat prevăzut în norma de 

incriminare. Discuţii pot apărea, însă, în cazul unităţii naturale 

colective. Fiecare act în parte se înscrie într-un raport cauzal, în 

cadrul căruia produce, cu necesitate, un anumit rezultat. Din această 

cauză actele multiple apar ca dând naştere unor rezultate multiple. 

Dar specific acestor acte şi rezultate este faptul că, fiecare în parte, 

nu reprezintă conţinutul infracţiunii vizate, ci doar împreună, 

însumate se realizează atât elementul material al acelei infracţiuni, 

cât şi rezultatul său specific prevăzut în norma de incriminare. 

Afirmaţia rămâne valabilă indiferent dacă vorbim de o infracţiune cu 

modalitate unică de realizare sau cu conţinuturi alternative.[31] 

 

1.9. Consumarea şi tentativa infracţiunii unice. Infracţiunea 

simplă se consumă odată cu producerea rezultatului, şi nu în 

momentul terminării acţiunii, pentru infracţiunile de rezultat, iar 

pentru cele de pericol sau formale la data terminării acţiunii 

specifice. Aşadar, infracţiunea nu cunoaşte şi un moment al epuizării. 

Tentativa este posibilă, afară de infracţiunile de executare promptă  

şi cele din imprudenţă, şi priveşte, desigur, un singur conţinut 

infracţional. 

Două probleme apar în cazul unităţii naturale colective.[32] 

Prima ipoteză este cea în care fiecare dintre actele componente a 

produs şi un rezultat parţial, la care urmau să se adiţioneze toate 

celelalte fracţiuni de rezultat ce ar fi fost produse de celelalte acte 

componente, dar nerealizate din cauza întreruperii executării, fapt 

care a făcut ca rezultatul final, integral, să nu se producă. Ne vom 

găsi în faţa unei tentative a infracţiunii integrale sau în faţa unei 

infracţiuni consumate, realizată prin actele finalizate până la 
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momentul întreruperii executării? Soluţia este dată prin raportare la 

rezultatul infracţiunii tip pentru care se urmăreşte angajarea 

răspunderii penale. Dacă actele parţiale finalizate au generat  

rezultatul infracţiunii tip, doar că el se regăseşte la scară mai redusă 

decât dacă ar fi fost însumat cu toate actele componente urmărite de 

făptuitor, atunci există doar o diferenţă cantitativă între rezultatul 

parţial şi cel integral, iar nu una de încadrare juridică, prin urmare se 

va reţine infracţiunea tip consumată. Alta este situaţia în care actele 

finalizate nu au produs încă nici un rezultat specific infracţiunii tip, 

caz în care se va reţine tentativa la infracţiunea integrală. În acest 

sens s-a decis că nu există infracţiunea de furt consumat, ci numai 

tentativă la această infracţiune, în cazul în care inculpatul a fost 

surprins într-o tarla în timp ce rupea ştiuleţi de porumb de pe coceni, 

pe care îi arunca pe jos cu intenţia de a îi lua ulterior, fapt care nu a 

mai avut loc.[33] Dacă, însă, infracţiunea are conţinuturi alternative, 

iar făptuitorul a urmărit săvârşirea a două sau mai multe astfel de 

conţinuturi dar a realizat numai unul dintre ele, el va răspunde pentru 

infracţiunea consumată, căci este suficientă realizarea unei modalităţi 

pentru consumarea acestui tip de infracţiune. 

A doua ipoteză este cea în care, după o încercare nereuşită de a 

comite o infracţiune – deci după săvârşirea unei tentative pedepsibile 

– făptuitorul reuşeşte, în cele din urmă, să consume infracţiunea, ca 

efect al unor noi acte de executare. Tentativa urmează a fi 

considerată ca o unitate infracţională separată în concurs cu 

infracţiunea consumată, sau infracţiunea consumată va absorbi 

tentativa? Absorbţia tentativei are loc atunci când, între săvârşirea ei 

şi consumarea infracţiunii se evidenţiază o continuitate, consumarea 

apărând ca ducerea mai departe, finalizarea aceleiaşi acţiuni, 

concepută şi realizată ca o singură activitate, chiar dacă în cursul ei 

s-au ivit întreruperi temporale şi modificări spaţiale. În schimb, 

atunci când făptuitorul care a comis tentativa a abandonat acţiunea 

începută şi, după un interval oarecare de timp, sub impulsul unei noi 

rezoluţii infracţionale, a reluat întreaga activitate de la început, 

ducând-o de astă dată până la sfârşit, până la consumarea infracţiunii, 

se va reţine un concurs între o tentativă şi o infracţiune consumată. 

 

1.10  Unitatea şi pluralitatea de rezoluţie. Prin rezoluţie 

infracţională se înţelege elementul subiectiv al infracţiunii 

intenţionate şi care constă în hotărârea făptuitorului de a comite o 
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infracţiune. Rezoluţia presupune, pe de o parte, reprezentarea 

generală a acţiunii-inacţiunii ce urmează a se săvârşi în toate 

trăsăturile sale relevante din punct de vedere penal, iar, pe de altă 

parte, voinţa de a comite acea acţiune sau inacţiune.[34] Aşadar, 

rezoluţia este alcătuită din doi factori: unul volitiv – voinţa 

făptuitorului de a săvârşi faptele materiale ale infracţiunii, şi altul 

intelectiv – reprezentarea generală a acţiunilor-inacţiunilor şi 

prevederea rezultatului.[35] 

Rezoluţia infracţională cuprinde trei faze:[36] a) formularea 

scopului, datorită unui stimul care generează o necesitate ce, sub 

aspect subiectiv, devine o dorinţă, şi care în planul conştiinţei devine 

mobil sau scop; b) odată apărut scopul, acesta este confruntat cu alte 

motive, potenţiale sau active – lupta motivelor; c) în final, în funcţie 

de forţa motivelor ce se confruntă, rezultă adoptarea hotărârii; care, 

în cazul infracţiunii, este în sensul comiterii ei. În doctrină s-a 

exprimat şi opinia potrivit căreia fiecare acţiune sau inacţiune se 

desfăşoară în baza unui proces psihic complet – de reprezentare şi 

efort voliţional –, individual pentru fiecare faptă, chiar dacă aceste 

procese psihice se desfăşoară pe fondul unui proces psihic mai 

amplu, anterior şi general, care are loc iniţial, la luarea hotărârii cu 

caracter general.[37] 

Dar indiferent de poziţia pe care se află, toţi autorii de 

specialitate sunt unanim de acord că ceea ce diferenţiază concursul 

de infracţiuni faţă de infracţiunea prelungită  este rezoluţia 

infracţională. Astfel, în cazul faptelor concurente, având o pluralitate 

de infracţiuni autonome, vom avea tot atâtea hotărâri infracţionale, 

pe când, în cazul infracţiunii prelungite, există o unitate de fapte 

penale şi, deci, o unitate de rezoluţie, aşa cum. de altfel, prevede şi 

art. 30 alin. 1 C. pen.[38] 

 Condiţiile rezoluţiei la infracţiunea prelungită. Pentru a fi în 

prezenţa unei unităţi de rezoluţie aceasta trebuie să îndeplinească 

două condiţii: 

a) Rezoluţia trebuie să fie determinată. 

b) Rezoluţia trebuie să fie anterioară începerii activităţii 

infracţionale şi să persiste pe tot parcursul desfăşurării ei.[39] 

Continuitatea rezoluţiei este socotită întreruptă în cazurile în care, 

după săvârşirea unei părţi din acţiunile componente, intervine vreo 

cauză de natură a-l determina pe făptuitor să ia o nouă rezoluţie 

pentru restul acţiunilor, caz în care se va reţine un concurs de 
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infracţiuni. Dacă, însă, pe parcursul desfăşurării activităţii 

infracţionale intervine doar o schimbare a condiţiilor obiective, 

schimbare ce impune luarea unor măsuri suplimentare, 

nereprezentate iniţial, necesare pentru a face posibilă continuarea 

activităţii ilicite, nu se poate spune că intervine o nouă rezoluţie.[40] 

Unitatea de rezoluţie impune şi o unitate a scopului urmărit, 

atunci când acesta este un element al conţinutului legal al 

infracţiunii. Deci, în ipoteza în care textul de incriminare prevede 

mai multe scopuri speciale, comiterea mai multor acţiuni în vederea 

atingerii lor dă naştere, în mod necesar, unui concurs de infracţiuni 

numai atunci când aceste scopuri sunt incompatibile. În caz contrar 

vom fi în prezenţa concursului de infracţiuni sau a infracţiunii 

prelungite în funcţie de unitatea sau pluralitatea rezoluţiei 

infracţionale.[41] 

 

1.11. Formele de vinovăţie incidente. În cazul concursului de 

infracţiuni actele de executare pot fi comise cu orice formă de 

vinovăţie, toate cu intenţie, toate din imprudenţă, unele cu intenţie şi 

altele din imprudenţă, unele ori toate cu praeterintenţie. Chiar şi în 

cazul concursului ideal, sub aspect subiectiv, deşi avem o singură 

rezoluţie, o hotărâre unică, găsim, totuşi, în ea comprimate 

elementele subiective ale mai multor infracţiuni, şi anume o intenţie 

directă faţă de victima vizată sau de rezultatul urmărit, precum şi o 

intenţie indirectă sau imprudenţă faţă de cealaltă victimă sau de 

rezultatul care, iniţial, nu a fost urmărit.[42] 

Ceea ce caracterizează infracţiunea prelungită este realizarea ei 

eşalonat în baza aceleiaşi rezoluţii, caracterizată prin anumite 

trăsături proprii numai intenţiei ca formă de vinovăţie.[43] Se poate 

avea în vedere faptul că rezoluţia presupune reprezentarea actelor 

materiale pe care urmează să le comită făptuitorul, ori planificarea nu 

este compatibilă cu o întâmplare produsă din imprudenţă. De 

asemenea, rezoluţia trebuie să existe pe toată durată comiterii 

infracţiunii, ori imprudenţa  nu poate dura în timp întrucât ar deveni 

intenţie: făptuitorul nu ar putea să nu accepte rezultatul după 

momentul la care el s-a produs deja, ori să nu-l prevadă din moment 

ce el există. În sfârşit, rezoluţia presupune urmărirea unui anumit 

rezultat delictuos, trăsătură incompatibilă cu forma imprudenţei, care 

presupune neacceptarea rezultatului infracţional sau chiar 

neprevederea lui.[44] 
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Pentru infracţiunea simplă regula o reprezintă unitatea formei 

de vinovăţie. Dispute pot apărea în cazul praeterintenţiei şi al unităţii 

naturale colective. Praeterintenţia, ca formă de vinovăţie, este 

incompatibilă cu infracţiunea unică, ea determinând, întotdeauna, o 

infracţiune complexă, ce va cuprinde fapta dorită de autor, realizată 

cu intenţie, şi un rezultat mai grav, produs din imprudenţa 

făptuitorului în realizarea acţiunii urmărite de el. De asemenea, 

actele unităţii naturale colective vor putea fi săvârşite numai cu 

aceeaşi formă de vinovăţie, chiar şi atunci când infracţiunea prezintă 

conţinuturi alternative.[45] 

 

1.12 Deosebiri privind încadrarea juridică. Din punct de vedere al 

obiectului juridic se poate stabili următoarea regulă: faptele 

concurente pot întruni elementele constitutive ale mai multor 

infracţiuni de natură diferită, deci pot leza obiecte juridice diferite, în 

timp ce, pentru infracţiunea prelungită, fiecare acţiune-inacţiune 

trebuie să întrunească individual conţinutul aceleiaşi infracţiuni, să 

ducă, deci, la o unitate de încadrare juridică (numai fapte de furt, 

numai fapte de delapidare, numai fapte de înşelăciune etc.). Această 

cerinţă presupune vătămarea prin acţiunile comune a unui singur 

obiect juridic.[46] Chiar dacă acţiunile materiale sunt identice, au 

aceeaşi alcătuire, dacă prin ele s-au vătămat obiecte juridice diferite 

nu se poate realiza o unitate infracţională, ci se va realiza un concurs 

de infracţiuni. Aşadar, prin schimbarea obiectului juridic se schimbă 

tipul de infracţiune şi conţinutul acelei fapte.[47] Se face, deci, 

diferenţa între acţiunile-inacţiunile infracţiunii, ca element material 

ce redă modul de comitere a delictului, şi obiectul juridic al 

infracţiunii, adică valorile sociale ocrotite de norma penală. 

Am precizat la început că unitatea şi pluralitatea obiectului 

juridic reprezintă regula, deoarece în această materie există şi 

excepţia – concursul real omogen. Trebuie menţionat că, în cazul 

concursului ideal, deşi există o singură faptă materială, el se 

caracterizează tocmai prin aceea că o singură acţiune-inacţiune aduce 

atingere mai multor obiecte juridice ocrotite de norma penală datorită 

modului defectuos de comitere a faptei unice, mod care produce mai 

multe rezultate specifice mai multor infracţiuni diferite. Or, în cazul 

concursului omogen, există mai multe fapte de aceeaşi natură, care 

lezează acelaşi obiect juridic, dar ceea ce-l diferenţiază de 



 295 

infracţiunea prelungită este pluralitatea rezoluţiilor infracţionale în 

baza cărora au fost săvârşite faptele concurente. 

Între concursul real omogen şi infracţiunea prelungită există şi 

alte interferenţe. Astfel, reţinerea unei infracţiuni prelungite poate 

determina schimbarea încadrării juridice a faptei într-o formă 

agravată.  

Infracţiunea unică nu este afectată de pluralitatea obiectelor 

juridice. Faptul că norma penală ocroteşte un obiect juridic principal 

şi un altul secundar nu este de natură să afecteze unitatea infracţiunii, 

chiar dacă ea a fost săvârşită prin acte eterogene caracterizând mai 

multe modalităţi alternative, dacă prin modul de săvârşire – cu 

aceeaşi ocazie, în strânsă legătură şi cu intervale foarte scurte de timp 

între ele – actele se unesc între ele, realizând o acţiune constitutivă 

unică.[48] 

În schimb, caracterul distinct al unor relaţii sociale de acelaşi 

fel ocrotite prin incriminare, poate să determine o pluralitate de 

infracţiuni în cazul în care obiectului juridic general şi abstract al 

infracţiunii îi corespunde o ocrotire distinctă şi autonomă a unor 

relaţii sociale de acelaşi fel, dar deosebite între ele prin nucleul 

concret în jurul căruia se organizează. De exemplu, în materia 

infracţiunilor contra persoanei, fiecare individ uman reprezintă o 

entitate distinctă, în jurul căreia se polarizează relaţiile sociale de 

acelaşi fel ocrotite de lege, dar formând grupuri distincte, care 

beneficiază separat de protecţia legii penale. De aceea, dacă o 

singură acţiune se îndreaptă asupra mai multor persoane, ne vom găsi 

în faţa atâtor infracţiuni câte persoane sunt vătămate. La fel, 

incriminarea mărturiei mincinoase ocroteşte valoarea socială a 

adevărului ca o condiţie esenţială pentru realizarea justiţiei. Dar 

aceste relaţii sociale se organizează în mod distinct şi individualizat 

în fiecare cauză venită în faţa unui organ judiciar, fiecare cauză 

având adevărul ei. De aceea, afirmaţiile mincinoase făcute de martor 

în fiecare cauză se autonomizează, se constituie ca o infracţiune de 

sine stătătoare, chiar atunci când ele sunt făcute în două cauze 

distincte, puse pe rol în aceeaşi zi, în faţa aceleiaşi instanţe şi la 

intervale scurte de timp. Ca atare, într-o asemenea ipoteză, 

infracţiunea de mărturie mincinoasă va apărea ca săvârşită de două 

ori, caracterizând un concurs real de infracţiuni.[49] 
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1.13 Alte aspecte privind concursul de infracţiuni,infracţiunea 

unică şi infracţiunea continuată. O infracţiune poate fi comisă în 

R.M., iar rezultatul se poate produce în altă ţară. De asemenea, este 

posibil ca numai parte din actele de executare, faptele prelungite sau 

concurente să fie comise în R.M., iar celelalte în străinătate, după 

cum este posibil ca parte din rezultat să se producă în ţară, iar parte 

peste graniţe. Apare, astfel, un concurs şi, totodată, un conflict de 

legi penale în spaţiu, conflict ce se va soluţiona potrivit principiilor 

din această materie. Toate aceste principii se vor aplica atât 

concursului de infracţiuni, cât şi unităţii de infracţiune, determinând 

unele soluţii specifice. 

De asemenea trebuie stabilită legea aplicabilă atunci când 

săvârşirea unei infracţiuni prelungite a început în R.M şi s-a 

prelungit în străinătate, sau invers, iar actele de participare sunt 

legate exclusiv de activitatea infracţională desfăşurată numai în una 

din cele două (sau mai multe) ţări. În acest caz se va aplica legea 

oricărui stat, pe al cărui teritoriu s-a extins comiterea infracţiunii, 

pentru întreaga activitate infracţională şi pentru toate actele de 

participaţie. Disocierea actelor de participaţie este posibilă numai în 

vederea stabilirii limitelor răspunderii penale a fiecărui participant în 

raport cu contribuţia lui reală la săvârşirea infracţiunii, dar nu şi 

pentru determinarea legii aplicabile.  

 

1.14 Aplicarea legii penale în timp.  Aplicarea legilor penale în timp 

poate presupune şi un conflict între acestea, căci sistemul legislativ 

este supus unei permanente modificări. Atunci când apar două sau 

mai multe legi care reglementează aceeaşi materie suntem în 

prezenţa unui concurs şi, totodată, conflict de legi în timp, ce va fi 

soluţionat cu ajutorul principiilor din acest domeniu. 

Concursul de legi penale în timp ridică câteva probleme 

speciale în ceea ce priveşte infracţiunile care încep sub imperiul unei 

legi şi se epuizează sub incidenţa alteia, aşa cum este şi cazul 

infracţiunii prelungite. Doctrina şi jurisprudenţa sunt unanime în a 

aprecia că legea aplicabilă (art 30 alin.2 C.Penal)  acestor infracţiuni 

este legea de la momentul epuizării infracţiunii, a producerii 

ultimului rezultat.[50] Aceeaşi concepţie este adoptată şi în legătură 

cu actele de participaţie penală (instigare, complicitate), care vor fi 

judecate după legea în vigoare la momentul săvârşirii faptei de către 

participant.[51] 



 297 

Cu privire la aplicarea legii penale în timp pentru infracţiunea 

continuată, pot fi identificate două cazuri:[52] 

a) Legea nouă incriminează. Datorită principiului 

neretroactivităţii, faptele comise înainte nu vor fi considerate 

infracţiuni. Legea nouă se va aplica numai acţiunilor-inacţiunilor 

săvârşite după întrarea ei în vigoare, iar dacă sub imperiul legii noi s-

a comis o singură acţiune-inacţiune, aceasta va fi tratată ca o 

infracţiune simplă, fără a se putea aplica art. 30 alin.1 C.Penal. 

b) Legea nouă stabileşte un alt tratament juridic. Într-o părere, 

rămasă minoritară, s-a afirmat că, indiferent dacă tratamentul juridic 

este mai aspru sau mai blând, va trebui să se aplice legea mai 

favorabilă, ca efect al principiului retroactivităţii acestei legi penale 

în sens larg.[53] Majoritatea doctrinei consideră, însă, că va fi 

aplicată legea de la momentul epuizării infracţiunii prelungite, 

indiferent de severitatea pedepsei. Astfel, dacă întreaga activitate 

săvârşită este apreciată ca unitate infracţională, iar o parte din faptele 

componente se comit după intrarea în vigoare a legii noi, se va aplica 

legea nouă, întrucât fapta se finalizează la momentul ultimei acţiuni 

sau inacţiuni componente, fiind un caz de activitate a legii penale, iar 

nu de aplicare a legii penale mai favorabile, indiferent dacă legea 

nouă este mai aspră sau mai blândă ca legea veche.[54]  În ceea ce 

priveşte concursul de infracţiuni, pot fi identificate, de asemenea, 

mai multe cazuri:[55] 

a) Faptele sunt judecate împreună. Dacă una din infracţiuni au 

fost comise sub legea veche, iar altele sub legea nouă, apare evident 

că infracţiunile vor fi judecate după legea de la momentul săvârşirii 

lor. Pedepsele pentru fiecare faptă se stabilesc după legea de la 

momentul săvârşirii lor, dar pedeapsa rezultantă, pentru întreg 

concursul de infracţiuni, se stabileşte după legea nouă. 

b) Faptele sunt judecate separat. Acest caz ridică probleme cu 

privire la contopirea pedepselor. Dacă toate infracţiunile au fost 

judecate definitiv sub legea veche dar contopirea se face sub cea 

nouă, se va aplica legea existentă la momentul contopirii, respectiv 

legea nouă sau legea mai favorabilă. Dacă unele dintre infracţiuni au 

fost judecate definitiv sub legea veche, iar altele se judecă sub legea 

nouă, se va aplica legea de la momentul pronunţării hotărârii 

judecătoreşti definitive, adică legea nouă, iar contopirea se va face 

după aceeaşi lege sau legea mai favorabilă. În sfârşit, dacă unele 

infracţiuni au fost comise şi judecate sub legea veche, iar altele sub 
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cea nouă, contopirea se va face după legea nouă, întrucât concursul 

s-a născut ori şi-a definitivat configuraţia sub imperiul acestei legi. 

 

1.14.1. Legea penală mai favorabilă. Principiul 

retroactivităţii legii penale mai favorabile este prevăzut atât de 

Constituţia R.M cât şi de Codul penal (art. 10-10/1). Noţiunea de 

lege penală mai favorabilă are două sensuri: lege care 

dezincriminează fapta (abolitio criminis), dar şi lege care stabileşte 

un sistem sancţionator mai blând decât cel anterior. Aceste legi se 

vor aplica oricărei fapte începute sub imperiul legii vechi, dar care nu 

a fost definitiv judecată până la intrarea în vigoare a legii noi, sau 

pedepselor definitive.[56] 

Pentru infracţiunea prelungită situaţia este mult mai simplă. 

Dacă ultima faptă s-a săvârşit sub legea nouă, se va aplica aceasta 

chiar dacă este mai aspră pentru făptuitor. 

Pentru concursul de infracţiuni pot fi reţinute mai multe 

aspecte:[57] 

A. Infracţiunile concurente sunt judecate împreună. 

a) Toate infracţiunile au fost săvârşite sub legea veche, dar se 

judecă sub legea nouă. Dacă legea nouă modifică tratamentul 

sancţionator al concursului se pune problema aplicării legii penale 

mai favorabile. Majoritatea doctrinei şi practicii consideră că 

aplicarea acestei legi se face în două etape succesive: mai întâi 

pentru fiecare infracţiune concurentă şi apoi pentru pedeapsa globală. 

În acelaşi mod se va proceda şi atunci când faptele au fost judecate 

separat şi când, cu ocazia contopirii, instanţa este ţinută de 

autoritatea de lucru judecat a pedepselor aplicate pentru diferitele 

infracţiuni.[58] 

b) Unele infracţiuni au fost comise sub legea veche, iar altele 

sub legea nouă: pentru infracţiunile comise sub legea veche se va 

aplica legea veche sau legea nouă dacă este mai favorabilă, iar pentru 

faptele comise sub legea nouă şi pentru contopirea pedepselor se va 

aplica legea nouă. În cazul pedepselor complementare şi a măsurilor 

de siguranţă, dacă se modifică mecanismul de aplicare, se va aplica 

legea considerată mai favorabilă în raport de pedeapsa rezultantă. 

B. Infracţiunile concurente sunt judecate separat. 

a) Toate infracţiunile au fost judecate definitiv sub legea 

veche, dar contopirea se face sub legea nouă. Mai întâi instanţa de 

judecată va aplica art. 10-10/1 cu privire la incidenţa legii penale mai 
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favorabile în cazul pedepselor definitive, pe care le va reduce 

corespunzător. Apoi va contopi pedepsele reduse şi, în funcţie de 

rezultantele obţinute, va stabili care lege este mai favorabilă. 

b) Unele infracţiuni au fost judecate definitiv sub legea veche, 

iar altele se judecă sub legea nouă. Instanţa trebuie să procedeze 

astfel: pentru toate faptele definitiv judecate trebuie să aplice, dacă 

este cazul, reducerile prevăzute de art. 10-10/1 C. pen. Apoi, pentru 

infracţiunile care se judecă sub legea nouă, instanţa va stabili câte o 

pedeapsă, aplicând, de asemenea, legea mai favorabilă. În fine, 

faptele astfel obţinute se vor contopi mai întâi după legea veche, şi 

apoi după legea nouă, stabilind astfel legea mai favorabilă în cazul 

contopirii. Chiar dacă faptele de sub legea veche au fost deja 

contopite, instanţa care va judeca celelalte fapte va proceda în mod 

similar. 

Probleme pot apărea în situaţia în care faptele definitiv 

judecate sub legea veche au fost contopite pe baza sistemului 

absorbţiei, iar, în urma reducerii conform art. 10, pedeapsa care a 

fost considerată ca fiind cea mai grea şi-a pierdut acest caracter. În 

acest caz instanţa trebuie să examineze pedepsele pentru toate 

infracţiunile aflate în concurs şi, constatând care este cea mai grea, să 

judece infracţiunea căreia îi corespunde aceasta, aplicând pedeapsa 

pentru concurs în baza legii vechi. Această pedeapsă se va compara, 

în final, cu pedeapsa obţinută potrivit legii noi, determinând în acest 

fel legea mai favorabilă incidentă concursului. 

c) Unele infracţiuni au fost definitiv judecate sub legea veche, 

iar altele definitiv judecate sub legea nouă. Pentru infracţiunile 

judecate sub legea veche, instanţa sesizată trebuie să aplice, acolo 

unde se impune, reducerile prevăzute la art. 10-10/1, iar apoi să 

aplice toate pedepsele, mai întâi potrivit legii vechi şi apoi conform 

celei noi, pentru a constata care este legea mai favorabilă în privinţa 

aplicării pedepsei. La fel se va proceda şi atunci când au fost aplicate 

deja, separat, pedepsele mai multor infracţiuni concurente. 

C. Intervenţia unei legi mai favorabile după aplicarea 

pedepsei. Dacă după aplicarea pedepsei apare o lege mai favorabilă, 

iar pedeapsa nu a fost redusă conform art. 10-10/1, rezultanta nu 

poate fi redusă chiar dacă unele dintre pedepsele stabilite au fost 

reduse ca urmare a aplicării textelor legale mai sus amintite. Dacă 

reducerea vizează şi pedeapsa de bază, pedeapsa rezultantă se va 

reduce în limitele articolelor 10-10/1.  
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