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SECȚIUNEA I. ISTORIE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE 

 

REFLECȚII DESPRE ȘCOALA DIN ORAȘUL ȘI JUDEȚUL CAHUL ÎN 

MEMORIILE POETULUI ANDREI CIURUNGA 

 

 Autor:Aurelia STRATU 

Coordonator științific: Gheorghe COJOCARU, dr. hab., prof univ.,  

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul  

 

Născut la Cahul în 28 octombrie 1920, acest poet, memorialist, martir în închisorile 

regimului dictatorial comunist român, deținut politic la Canal. La vârsta de 7 ani, începe să 

studieze la Liceul de băieți ,,Ion Voievod” din orașul natal, iar în anul 1932 la data de 24 

ianuarie se produce debutul literar al elevului de 11 ani, tocmai în ziua când se sărbătorea 

Unirea Principatelor Române de la 1859. 

Andrei Ciurunga s-a format ca poet în mediul cultural de la Cahul, unde a participat 

la ședințele cenaclului literar, editează în 1936 placheta de debut ,,Melancolie” astfel la nici 

16 ani împliniți, s-a trezit poet cu acte în regulă. Spirit emulativ, energic acest scriitor își 

manifestă tot în anii de liceu, și o altă fațetă a înzestrării sale: vocația de publicist, dotat cu 

peniță vioaie, justițiară. Tânărul poet este solicitat să scrie și să recite o poezie la inaugurarea 

unui bust al lui Ion-Vodă cel Viteaz. Absolvent de liceu, ultima clasă, fiind nevoit să o facă 

la Bolgrad fiindcă liceul din Cahul fusese închis. 

În septembrie 1939 revine la Cahul fiind angajat în calitate de profesor la fostul liceu 

Ion Voievod, redus la patru clase gimnaziale, se bucura de respectul copiilor, care îl 

cunoșteau și îl ascultau pentru că un an în urmă le fusese coleg. 

Scriitorul Andrei Ciurunga, prenumele lui adevărat Robert Eisenbraun ar trebui să 

întregească, prin biografie și operă, numărul oamenilor de cultură născuți în Basarabia, care 

au devenit voci distincte ale procesului literar românesc și netăgăduite modele de demnitate 

și curaj civic. 

 În 1940-1941, în primul an de ocupație sovietică a spațiului dintre Nistru și Prut, în 

căutarea unui loc de muncă pentru a-și întreține familia, Robert Eisenbraun reușește să se 

angajeze în calitate de învățător la Școala Primară din satul Tartaul de Salcie. După revenirea 

autorităților românești, în 1941, activează în calitate de redactor la ziarele Basarabia și Raza 

din Chișinău, dar și ca angajat profesor la Liceul ,,B. P. Hasdeu”.  

Regimul sovietic a acoperit numele și opera primejdioasă Andrei Ciurunga cu o 

placă de beton armat a uitării, așa încât informații despre personalitatea operei și a poetului 

au apărut la noi foarte târziu, abia după 1990. Nici la această oră încă nu putem vorbi, din 

păcate, despre cunoașterea în plinătate a dimensiunilor operei sale literare, întrucât cele doar 

câteva cicluri de versuri și interviuri apărute în Literatura și arta, serialul de amintiri.  

După pierderea Basarabiei de către România, odată cu retragerea trupelor române, 

în 1944 familia Eisenbraun s-a refugiat în România, stabilindu-se la Brăila. Robert a 

continuat să scrie, publicând în revistele brăilene „Expresul”, „Ancheta” și „Înainte”. În 

noiembrie 1945, îi îndeamnă pe români să respingă comunismul, motiv pentru care a fost 
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arestat ca unul din „autorii morali” ai manifestației din 8 noiembrie 1945 și a fost eliberat 

după 29 de zile de arest. 

În timpul refugiului care, pe drept cuvânt, i-a afectat întreaga-i viață, n-a mai scris 

nimic, precum ni se sugerează, atunci prin ce se explică faptul că poetul a reușit să editeze 

până în ultimii ani de viață circa douăzeci de volume. Versurile răposatului Andrei Ciurunga 

constituie o adevărată valoare națională.  

În 1946, a fost „rugat”, de către județeana de partid, să-și schimbe numele „Robert 

Cahuleanu”, deoarece orașul Cahul nu mai aparținea României și, deci, nu mai era un nume 

adecvat unui ziarist roman. Şi-a schimbat pseudonimul în Andrei Ciurunga, cu care va intra 

în conştiinţa literaturii române, nume pe care l-a păstrat în continuare, 

Demonstrează continuu, în pofida istoriei vitrege a României din secolul XX și a 

propriului destin dramatic, o viziune neclintită asupra unității tuturor pământurilor românești 

și nu a recunoscut niciodată și în niciun fel hotarul de la Prut, Basarabia rămânând a fi pentru 

el un paradis de recuperat. 

 

Cuvinte cheie: Andrei Ciurunga, județul Cahul, „Robert Cahuleanu”, școală, ,,Ion 

Voievod”, poet. 

 

 

BISERICA „SFÂNTUL DUMITRU” DIN CAHUL 

 

Autor: Anatolie STRATU 

Coordonator științific: Ion GHELEȚCHI, dr., lect. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul  

 

Această biserică a fost construită între anii 1896-1899, de către autoritățile timpului, 

cu scopul misionar de a-i converti la Ortodoxie pe schismaticii lipoveni de rit vechi din 

localitate. Astfel, începând cu anul 1896 mai mulți lipoveni din Cahul au părăsit definitiv 

Biserica Rusă de Rit Vechi (Lipovenească) și au aderat oficial la Ortodoxia canonică, acești 

convertiți reuniți cu Biserica Ortodoxă primind apelativul de creștini „de o credință”.  

Biserica „Sfântul Dumitru” a fost construită în replică la construcția în Cahul, între 

anii 1880-1892, de către lipovenii de rit vechi, ziși și de „credință veche” (rus.), a bisericii 

cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Menirea ei a fost să combată, nu să 

deservească, curentul lipovenesc. Bisericile misionare „de o credință” s-au înființat prin 

ucazul sinodal din 23 mai 1853, când pe lângă școlile teologice din imperiul țarist, se 

pregăteau tineri mai buni la învățătură, pentru combaterea mișcării schismatice lipovenești. 

Legea pentru înființarea bisericilor misionare „de o credință” spune că în aceste 

biserici nu vor fi acceptate nici un fel de inovații, pentru o perioadă de timp să le fie 

respectate cărțile vechi, să nu se supună niciunui consistoriu duhovnicesc și nici unei alte 

autorități bisericești, alta decât numai Ierarhului locului; preoții și diaconii trebuiau aleși 

numai din rândurile comunității „de o credință” cu consimțământul oamenilor. Denumirea 

„de o credință” vine de la numele dat lipovenilor care se converteau la ortodoxie (lipoveni 

„de o credință” sau lipoveni uniți) pentru a putea fi deosebiți de lipovenii „staroveri”. 

Autor al proiectului, elaborat în stil vechi bizantin/grecesc, este arhitectul gubernial 

Grigore Lozinschi. După același proiect, cu mici modificări, a fost construită o altă biserică 
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păstrată până astăzi în municipiul Ismail. Biserica a fost construită din cărămidă cu 

fundamentul de piatră în imediata apropiere a bisericii lipovenești din Cahul. În anul 1932 

biserica a suferit mici modificări care au dus la deteriorarea acesteia, în partea de sud a 

Sfântului Altar s-a construit o cameră pentru foc. De la sfințirea bisericii până în anul 1927 

s-au convertit la ortodoxie 40 de persoane proveniți din comunitatea locală a lipovenilor. 

Constatându-se necesitatea înființări unei noi parohii în orașul Cahul, Episcopul 

Justinian Teculescu al Cetății Albe – Ismail, la cererea Protopopiatului Cahul schimbă 

statutul bisericii Sf. Dumitru din biserică misionară în parohie. La propunerea Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Ministerul Cultelor a emis în acest sens ordinul nr. 

21584 din 19 mai 1927. În acel moment parohia Sfântul Dumitru din Cahul cuprindea 307 

familii ortodoxe și 9 familii de creștini „de o credință”. 

Cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din anul 1930, Episcopul 

Justinian Teculescu a vizitat această biserică săvârșind Sfânta Liturghie, iar la finalul 

acesteia a explicat credincioșilor prezenți faptul că a schimbat statutul bisericii deoarece 

aceasta începuse să piardă scopul pentru care a fost creată și devenise o punte de trecere de 

la ortodoxie la lipovenism. 

În anul 1932 Biserica Sfântul Dumitru avea o parohie frumoasă, la slujbe biserica 

era plină, slujbele se săvârșeau în limba română unde participa comunitatea lipovenilor „de 

o credință”, credincioșii arondați la această parohie dar și oameni veniți din toată țara. 

 

Cuvinte cheie: Biserica „Sfântul Dumitru”, Episcopul Justinian Teculescu, 

lipovenii „staroveri”, credință, creștini. 

 

 

CHIRIL SBEREA ȘI IMPLICAREA SA CA MEMBRU AL SFATULUI ȚĂRII ÎN 

ACTUL UNIRII DIN 27 MARTIE 1918 

Autor: Cătălina FRANGOPOL 

Coordonator științific: Ion GHELEȚCHI, dr., lect. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

După mai bine de 103 de ani de la înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Țara-Mamă, acest 

act istoric rămâne a fi unul din evenimentele cele mai importante din istoria poporului român. 

Un martor, participant activ al acestui eveniment, a fost Chiril Sberea (1893-1973), originar 

din părțile de sud ale Basarabiei.  

Chiril Sberea se trage dintr-o veche familie de răzeși din sudul Basarabiei. Tatăl lui, 

Stelian Ioan Sberea1, născut la 1860, a fost preot în satul Colibași, jud. Cahul. La 14 ianuarie 

1893, i se năștea singurul fiu cu numele de Chiril Sberea. Studiile primare le-a făcut la Școala 

Parohială din Colibași, apoi a urmat studiile gimnaziale la Gimnaziul „Împăratul Alexandru 

III” din Bolgrad, pe care l-a absolvit în 1913. Cele mai mari note le-a obținut: la limba latină, 

religie şi istorie. Din dorinţa de a deveni un specialist în agricultură, între anii 1913–1914, 

Chiril și-a continuat studiile la Şcoala de Agricultură din Petrograd. După izbucnirea 

Primului Război Mondial, este mobilizat în armata ţaristă. În timpul Revoluţiei Ruse de la 

                                                           
1 Iurie Colesnic, Generația Unirii. Editura Museum, București, 2004. p. 290. 
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începutul anului 1917 deţinea deja gradul de subofiţer.  

La 23 iunie 1917, Comitetul Executiv Moldovenesc al Sovietului Deputaţilor 

Soldaţilor şi Ofiţerilor din Odessa a emis Hotărârea nr. 299, prin care sublocotenentul Chiril 

Sberea era însărcinat să adune soldaţii moldoveni şi să explice în limba maternă 

evenimentele care se produceau în întreg Imperiul Țarist; să organizeze companii 

moldoveneşti şi să solicite de la comandamentul Regimentului 48 Infanterie listele soldaţilor 

şi ofiţerilor moldoveni.  

Hotărârile Sfatului Ofiţerilor şi Soldaţilor moldoveni din Odessa, din 25 iunie 1917 

prevedeau printre altele şi, alegerea unui delegat la fiecare 200 de ostaşi, care să constituie 

Sovietul Deputaţilor Ofiţeri şi Soldaţi moldoveni.2 Ca urmare a acestei Hotărâri (prin dovada 

nr. 310 din 26 iunie 1917), sublocotenentul Chiril Sberea din Regimentul 48 Infanterie 

devenea delegat în Sovietul Moldovenesc al Soldaţilor şi Ofiţerilor al Districtului Militar 

Odessa. Acelaşi Comitet Executiv, la 27 iunie 1917, a confirmat, prin Documentul nr. 3223, 

alegerea sublocotenentului Chiril Sberea ca membru în Comisia de separare şi formare după 

criteriul naţional a companiilor şi bateriilor din garnizoana oraşului Odessa. 4 

La 27 martie 1918 a fost prezent în ședința Sfatului Țării și a votat pentru Unirea 

Basarabiei cu România. 

Cu simţul datoriei împlinite, după Unire şi după dizolvarea Sfatului Ţării, Chiril 

Sberea a revenit pe meleagurile natale. Demobilizat din armată, în anul de studii 1920–1921 

îl găsim învăţător la şcoala primară din comuna Anadol, jud. Ismail.5 În anii 1921–1924 a 

activat ca învăţător la şcoala din satul natal. Apoi împreună cu familia se mută la Bolgrad 

pentru a oferi copiilor săi o educaţie superioară celei din Colibaşi. În anii 1925–1926, ocupă 

postul de secretar la Liceul de fete „Regina Maria” din Bolgrad. Ulterior se înscrie la 

Facultatea de Drept a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, obţinând licenţa în 1929. 

Drept recunoştinţă pentru meritele sale în opera de reîntregire a neamului, lui Chiril 

Sberea, ca fost deputat în Sfatul Ţării i se acordă la 31 mai 1923 ordinul Steaua României în 

grad de cavaler.  

Este promovat în funcţie la judecătoria din localitatea I.G. Duca din jud. Alba, unde 

activează în anii 1937–1939, iar în perioada 1939– 1946 – la judecătoria din Alba-Iulia. Se 

retrage în calitate de judecător şi consilier la Curtea de Apel din Ocna Mureşului, jud. Alba. 

După 1947–1952 Chiril Sberea ocupă un post de suplinitor de limbă rusă la diferite 

şcoli din Ocna Mureşului şi Reşiţa; în perioada 1952–1956 îl găsim pe Chiril Sberea în 

postura de paznic şi magazioner la Întreprinderea Economică Industrială din Făgăraş. În 

1956, după 31 ani de activitate, se pensionează. 

A decedat la Făgăraş în 6 decembrie 1973. 

 

Cuvinte cheie: militar, deputat, judecător. 

                                                           
2 Buletinul arhivelor militare române, Document Centenarul Marii Uniri. Anul XXI, nr. 4 (82), 2018. 

p 2-4. 
3 Iurie Colesnic, Op. cit. Editura Museu, București, 2004. p. 290. 

4 Radu Moțoc, Chiril Sberea, un deputat în Sfatul Țării (1893 - 1973) În: Revista Memoria nr. 74 (1) 

2011 p.112-120. 

5https://reteauaedu.ro/pluginfile.php/40120/mod_resource/content/10/Prezentare%20Liceut%20Teo

retic%20%E2%80%9CM.%20Sadoveanu%E2%80%9D%2C%20Cahul.pdf (văzut l adata de 

11.04.2021) 

https://reteauaedu.ro/pluginfile.php/40120/mod_resource/content/10/Prezentare%20Liceut%20Teoretic%20%E2%80%9CM.%20Sadoveanu%E2%80%9D%2C%20Cahul.pdf
https://reteauaedu.ro/pluginfile.php/40120/mod_resource/content/10/Prezentare%20Liceut%20Teoretic%20%E2%80%9CM.%20Sadoveanu%E2%80%9D%2C%20Cahul.pdf
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RĂZBOIUL DE PE NISTRU VĂZUT PRIN PRISMA 

GENERALULUI ION COSTAȘ 

Autor: Andrea BUTNARU 

Coordonator științific: Ion GHELEȚCHI, dr., lect. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul  

 
În evenimentele din 1992, au murit sute de oameni, alte câteva sute au fost rănite, 

însă bilanţul este, şi astăzi, unul estimativ conform datelor oficiale cifrele indică următoarele: 

au decedat - 364 de persoane, 36 de persoane sunt dispărute fără urmă, 297 de persoane sunt 

invalizi după război, alte 250 de persoane au decedat după război în urma rănilor primite. La 

evidența Comisariatului Militar Central se află 31 500 de persoane, care au luptat în războiul 

din 1992.  

În lucrarea Transnistria 1989-1992: Cronica Unui Război "nedeclarat", generalul, 

fost Ministru al Afacerilor Interne a Republicii Moldova (1990-1992), dar și Ministru al 

Apărării (1992), care a participat la operațiunile militare din timpul conflictului, Ion Costaș, 

susține ideea că originea războiului începe din 2 septembrie 1990 când așa numita Republică 

Moldovenească Nistreană s-a autoproclamat stat independent, fără nici o recunoaștere 

internațională. 

Ion Costaș în toate intervențiile sale referitoare la Război menționa: „războiul nu a 

început la data de 2 martie 1992, ci mult mai înainte. Acesta a început în 1990, prin 

declanșarea unui război latent, numit actualmente hibrid... Faptul că R. Moldova a dorit să 

aleagă un nou alfabet și o nouă denumire a limbii a fost un semnal din care ei au înțeles că 

noi vrem să ne unim cu România. Acesta era un pericol pentru ei și atunci au efectuat 

primele tentative de destabilizare a situației..., la Dubăsari s-au început mișcările militare 

și revoltele. Pe podul din acea localitate s-au înregistrat primele jertfe umane - milițienii. 

Paralel, s-a început și separatismul în Găgăuzia, iar noi trebuia să acționăm pe două 

planuri. Dar, problema cea mai mare era că nu aveam nici forță și nici oameni. 

Parlamentarii de atunci erau foști lideri de colhozuri și considerau că trebuie să se implice 

doar Ministerul de Interne. Ei nu doreau să plece pe teren și să discute cu societatea, să le 

explice oamenilor ce se întâmplă. Astfel, oamenii din aceste regiuni separatiste au fost ușor 

convinși că R. Moldova este un dușman pentru ei.” 

La momentul actual există o discrepanță și incertitudine în declarațiile făcute pe 

marginea acestui subiect, în ceea ce privește utilizarea termenilor de „conflict armat”, 

„război civil în Republica Moldova” în descrierea celor întâmplate la Nistru. Participanții la 

operațiunile militare din timpul „conflictului” declară că inevitabil a fost un război, cu toate 

caracteristicile definitorii ale acestuia – tancuri, blindate, vărsare de sânge, nicidecum un 

război civil. Pe marginea acestui subiect generalul Ion Costaș are o opinie fermă: „Mulți 

astăzi să tem să spună că acesta nu a fost un conflict ci război, conform tuturor regulilor 

științei militare. A fost războiul unui stat care deținea monopolul de arme și muniții contra 

unei societăți care era divizată, fără armată regulată și nici armament cu care să opună 

rezistență contra imperiului sovietic. Cum putem să vorbim despre un conflict când în 

confruntări au fost implicate artilerie grea, rachete, aruncătoare de mine, tancuri și alte 

mașini blindate?”. 
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Toţi voluntarii care au participat la acest război şi-au riscat viaţa pentru apărarea 

independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Mascânduse sub pretextul 

discriminării minorităţilor naţionale şi reunificării Moldovei cu România, liderii 

separatiştilor, în majoritatea sa neautohtoni, etnici ruşi, cetăţeni ai Federației Ruse, 

reprezentau Rusia și interesele ei, iar acest aspect trebuie întotdeauna de adus în prim-planul 

societății actuale este opinia fermă a generalului Ion Costaș.  

 

Cuvinte cheie: război, Nistru, generalul Ion Costaș 
 

 

VALURILE DE DEPORTĂRI DIN LOCALITATEA VĂLENI 

Autor: Nina CARABEȚ 

Coordonator științific: Ion GHELEȚCHI, dr. lect. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul  

 

Reanexarea Basarabiei, la 28 iunie 1940 de către Uniunea Sovietică a condus la 

profunde schimbări de ordin politic, economic, social, instituţional, naţional și cultural. În 

scurt timp, la 11 noiembrie, fost înfăptuită o reâmpărţire teritorial-administrativă a întregii 

Basarabii, iar teritoriul satului Văleni a fost inclus în raionul Vulcăneşti. Toate „elementele 

străine” au fost anihilate pentru a se putea construi un socialism în „proaspătul teritoriu 

sovietic”. Cel mai tragic eveniment din viaţa neamului nostru au fost deportările. Satul 

Văleni a fost supus două valuri de deportări: 

1) În noaptea de 12-13 iunie 1941 s-a început operaţia de amploare a distrugerii celei 

mai bune pături a populaţiei bărbăteşti basarabene, efectuate de către călăii N.K.V.D. La fel 

ca şi întreg teritoriul basarabean, acest calvar ruşinos nu a ocolit nici satul Văleni. De aici au 

fost deportate trei familii: Năstas Gavril, Zgherea Serafim, Botica Avram (cu toţi membrii 

familiei). 

Până azi îşi aduc aminte cu groază de clipele trăite în acele vremi şi povestesc cu 

lacrimi în ochi de cumplitele evenimente care le-au schimbat cursul vieţii. Din relatările lor, 

straniu ni s-a părut faptul că, în seara când au fost luaţi nici unul dintre ei nu ştiau unde se 

duc și care-i cauza că sunt luaţi brusc. 

2) În noaptea de 6-7 iulie 1949, 10 familii din satul Văleni au fost deportate în 

regiunile Siberiei: Altai, Curgan, Tiumeni...Aceste familii sunt ale lui: Vodă Ion Nicolae 

(împreună cu părinţii); Zgherea Gheorghe Ion; Nastas Dumitru Teodor; Caţavel Mihail şi 

Alexandru (împreună cu părinţii); Ichim Vasile Afanase; Arseni Afanasii; Mardari Dumitru; 

Botica Stepan; Vrînceanu Ion. Toate aceste familii au fost deportate în regiunea Altai în 

raionul Soloneşti. 

Despre cele trei valuri de deportări, care au golit satele basarabene de fruntaşi şi 

intelectuali s-a vorbit mul, dar locuitorii satului Văleni au trăit-o pe propria piele în două. 

Printre cei deportați și prigoniți, sunt și membri ai familiei mele. Începând de la străbunicul 

meu care a fost un intelectual de elită din fostul județ Izmail și fratele lui lucrător la vamă 

care au fost arestați, prigoniți, urmăriți chiar până în ultimele zile de viață. Nici copii și 

nepoții lor nu au scăpat de aceste represiuni , fiind deportați în Siberia iar averile confiscate 
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fără drept de recuperare vreodată. 

 

Cuvinte cheie: deportați, Siberia, valuri de deportări, satul Văleni, represiuni 

 

 

 

ACȚIUNILE MILITARE DIN DECEMBRIE 1917, OCUPAREA ORAȘULUI 

LEOVA 

Autor: Dumitru ZAHARIA 

Coordonator științific: Costin CROITORU, dr. conf., univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul  

 

Contradicţiile social-politice determinate de înfrângerile suferite de Rusia pe 

fronturile primului război mondial, de debandada economică şi de efectele-i adiacente - 

devalorizarea rublei, inflaţia, greva criză alimentară etc. s-a soldat cu revoluţia burghezo-

democratică din februarie 1917. 

Anul 1917 pentru pentru întreaga Basarabie a fost plin de evenimente pe plan politic, 

și anume constituirea Republicii Democratice Moldovenești la sfârșitul anului 1917, 

proclamarea autonomiei în cadrul Republicii Ruse, apoi, după Revoluția din Octombrie, 

independența față de Rusia bolșevică. În contextul prăbușirii Imperiului Rus6, anarhia și 

violența trupelor rusești în debandadă a determinat Sfatul Țării să cheme, în ianuarie 1918 

armata română în Basarabia, pentru a pune capăt jafului. Dacă să ne referim la sudul 

Basarabei, în anul 1917-1918 au avut loc manifestări de haos, anarhie, etc. Ca de exemplu 

proclamarea Republicii Cahul de către „trei regimente de divizie (649, 650 şi 651) care au 

refuzat să se supună ordinului Guvernului Provizoriu de a intra în luptă”. Cît și acțiunile 

militare din decembrie 1917 din orașul Leova. Acest episod a primit ulterior o acoperire 

diametral opusă în istoriografia URSS și a României. 

La sfârșitul lunii noiembrie 1917, șefului miliției orașului Leova, i s-a comunicat 

telefonic din satul Baimaclia că țăranimea revoluționară, distrug moșiile. Proprietarii de 

pământuri din satele Baimaclia, Toceni, Tartaul, Goteși, Țiganca - toate din regiunea Cahul 

- au fost zdrobiți. La primirea mesajului telefonic de către burghezia Leovei, așa îi descrie 

istoriografia sovietică, și anume Akkerman și Antinas care la acea vreme se ocupau de 

depozitele de cereale din Leova pentru aprovizionarea armatei, au delegat autorităților 

militare orașului Huși din România, situat nu departe de graniță (cel mai probabil din frica 

distrugerii depozitelor de către revoluționari), roagă trimiterea unui detașament românesc, 

presupus pentru protecție împotriva distrugerii depozitelor de cereale, istoriografia română 

scrie că totuși suportul militar a fost solicitat de președintele Consiliului Municipal local la 

1/14 decembrie pentru a apăra un depozit de 500 de vagoane de cereale.7 

Autoritățile militare din orașul Huși au luat legătura cu cartierul general al 

generalului Șerbachev, șeful Rumfront care după ce a primit sancțiunea acestuia din urmă, 

au trimis un detașament de soldați români în or.Leova. După intrarea detașamentului în oraș, 

a avut loc o ședință de urgență a Consiliului deputaților muncitorilor, țăranilor și soldaților, 

                                                           
6 Charles Upson Clark - The creation of Bessarabian Republic 
7 Kiritescu C. Istoria razboiului pentru intregirea Romaniei, Vol. II, 1989, p. 240 
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la care s-a decis retragerea detașamentului din oraș. Toată ziua au avut loc mitinguri la care 

s-a spus că românii veniseră să ia toate câștigurile revoluției.8 

Sub influența entuziasmului extrem al majorității covârșitoare a populației și a 

protestelor active, exprimate prin insulte și aruncarea cu pietre către ofițeri și soldați, 

detașamentul român a părăsit orașul. 

Părăsind orașul, un ofițer român, aflat în acel moment la Leova, independent de 

detașament, s-a apropiat de grup protestatari care le-a cerut să se disperseze. Ca răspuns, a 

fost un fluierat, strigăte, blesteme, pentru a liniști spiretele ofițerul a tras cu revolverul de 

mai multe ori în aer ceea ce a adus la o perturbare a masei. Grăbinduse spre râu și, după ce 

a fugit peste gheață până la malul opus, a început să tragă asupra mulțimii care se adunase 

pe celălalt mal care îl urmăreau. Apoi, un milițian din mulțime l-a ucis pe ofițer la fața locului 

cu o pușcă. O lovitură ulterioară a rănit doi soldați români pe malul opus. Unul dintre ei, 

după cum s-a dovedit mai târziu, a murit a doua zi de o rană.  

În a treia zi, populația trezită a văzut că orașul era ocupat de unități românești, 

mitraliere erau amplasate la colțurile străzilor, iar artileria trecea. Trupele române au intrat 

în oraș noaptea. 

Dimineața, 5 persoane au fost convocate la primărie (consiliul orașului), printre care 

doi membri ai Consiliului deputaților muncitori, țărani și soldați. Deasupra lor, a fost 

organizată o grabă cu participarea lui Antinas. După proces, al cărui verdict nu a fost anunțat, 

inculpații sub escortă întărită au fost trimiși la râu, aparent pentru a afla la fața locului 

detaliile crimei ofițerului, unde au fost nimiciți despre asta confirmă telegrama comitetului 

revoluționar bolșevic de pe frontul românesc 15 decembrie 1917.. 

Asfel unitățile românești au trecut Prutul, pentru oprirea jefuitorilor și 

revoluționarilor din zona unor sate din raionul Cahul, iar orașul de frontieră Leova a trecut 

de asemenea temporar în stăpânirea trupelor române. Acestei operațiuni au fost limitate ca 

durată și scop, iar în prealabil, cereri de ajutor din partea unor autorități locale din Cahul și 

Leova, fuseseră adresate șefilor militari români. Alte cereri similare au venit din satele 

raionului Reni.  

La 26 decembrie/8 ianuarie a avut loc o tentativă de jaf a depozitelor din Cahul ale 

armatei de către bande de soldați ruși, cu greu respinsă de către garnizoana rusă. Alte bande 

de soldați au continuat, însă să terorizeze ținutul. O delegație din Cahul care a inclus și un 

membru al Comitetului Revoluționar local, a solicitat Regimentului 47 Infanterie român să 

intervină cu trupe, pentru a asigura paza orașului și a depozitelor de alimente. 

La 28 decembrie/10 ianuarie, succesiv unei înțelegeri cu căpitanul basarabean 

Crăciunescu din Armata Rusă, aflat la Cahul, 1 escadron de cavalerie, 2 companii de 

infanterie și o secție de mitraliere române au intrat în Cahul, de peste Prut. Aceasta a 

determinat atitudini și sentimente diverse, de sprijin din partea ucrainenilor, de contrariere 

din partea comandantului rus și a soldaților revoluționari și de opoziție din partea bandelor 

de dezertori. 

La 31 decembrie/13 ianuarie 1918 după un ultimatum prin care își rezerva luarea de 

măsuri militare – mergând până la cele decisive, guvernul bolșevic a decis arestarea 

ministrului României la Petrograd, Constantin Diamandi și a membrilor ambasadei române, 

                                                           
8 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутр. контрреволюции(1917-1920 гг.). 

Chișinău, 1970, p.13. 
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precum și a consulului român de la Odesa și a personalului consulatului. De asemenea, 

Tezaurul României a fost confiscat de către regimul bolșevic. La solicitarea reprezentanților 

tuturor ambasadelor străine din Petrograd, arestații însă au fost eliberați a doua zi și expulzați 

din Rusia. 

Zece ani mai târziu, ziarul Adevărul a revenit la evenimentele din Leova în articolul 

„De aici a început” (20 ianuarie 1928, nr. 22).9 Titlul părea să sublinieze faptul că 

evenimentele din Leova și comportamentul armatei române tot a fost o cauză care au dat 

naștere conflictului sovieto-român în problema basarabeană. Articolul spunea detașamentul 

român a ajuns la Leova „pentru următorul lot de alimente gratuite”. 

Ion Inculeț avea să spună mai târziu că „pentru noi moldovenii, pentru mișcarea 

noastră națională, intrarea armatei române în Chișinău a fost un element de primă importanță, 

decisiv. Elementele românești au câștigat mai mult curaj și mai multe speranțe pentru 

viitor.”10 

 

Cuvinte cheie: contradicții militare, Leova, Cahul 

 

 

 

FOAMETEA DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1946-1947. 

STUDIU DE CAZ LOCAL 

Autor: Silvia DANALACHE 

Coordonator științific: Ion GHELEȚCHI, dr. conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

Victimelor necunoscute ale politicilor sovietice 

„Poporul se împarte în două grupuri: cei sătui, care sunt  

foarte puțini și cei flămânzi, care sunt foarte mulți” 

- Delegația României la Atena, 2 mai 1931 

 

Unul dintre cele mai dramatice fenomene ale istoriei sovietice din RSSM a fost 

foametea din anii 1946-1947. Marea foamete a Basarabiei postbelice, tot așa ca și cea din 

Rusia din 1921 și din Ucraina din 1932-1933, nu a fost cauzată nici pe departe doar de seceta 

și de reducerea drastică a recoltelor de cereale, cum a declarat propaganda sovietică, ci a fost 

mai degrabă o acțiune premeditară efectuată de către autoritățile de ocupație pentru 

intimidarea populației, determinând-o să fie cât mai loială față de noul regim, iar pe țărani 

să-i îndemne să renunțe la micile lor gospodării și să intre în colhoz. 

Este de înțeles că seceta din 1945-1946 a avut un puternic impact negativ asupra 

consumului alimentar din „republică”. Dar, așa cum demonstrează informația documentară 

din acea vreme, rezerva de produse alimentare din gospodăriile țărănești, inclusiv cea de 

cereale, era suficientă pentru a rezista timp de doi-trei ani în condițiile unor recolte oricât de 

                                                           
9 Levit L., Moldavscaia Respublica (noiabri 1917-noiabri 1918). Chişinău, 2000, p.132. 

10 Stănescu M., Armata română și Unirea Basarabiei. În: Historia - special, an VII, nr. 22, martie 2018, 

p.40. 
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reduse. Ceea ce a promovat și a întreținut foametea a fost așa-numita „postavcă”, adică 

predarea obligatorie la stat a producției agricole în cantități și în termeni stabiliți arbitrar de 

către autorități, care nu țineau cont de situația anului agricol sau de capacitățile economice 

ale gospodăriilor țărănești. Dimpotrivă, directivele organelor superioare de partid și de stat 

hotărau că rechizițiile se efectuau „neatârnat de ceea cât s-a semănat de fapt” și că, mai mult 

decât atât, produsele agricole trebuiau să fie „predate în avans”, adică cu depășirea cotelor 

stabilite de așa-zisul plan de colectări. 

Politica economică, promovată de autorităţile sovietice în Basarabia, urmărea un 

singur scop– desproprietărirea ţăranului şi crearea colhozului. Cu acest scop au fost utilizate 

diverse mijloace. Cel care din diferite motive fusese nimeni, acum devenise cineva, şi în 

majoritatea cazurilor era în activul satului şi ajuta celor veniţi să cureţe podurile şi hambarele 

de pâine, iar pe stăpâni să-i trimită în surghiun. 

Unul din subiectele tabu în perioada sovietică este politica rechiziţiilor şi urmările 

ei, aplicată în teritoriile ocupate după cel de-al Doilea Război Mondial. Acestea, deopotrivă 

cu colectivizarea forţată şi foametea au marcat negativ viaţa şi starea psihologică a populaţiei 

din Basarabia. Politica economică sovietizată, reprezenta o politică de jefuire a populaţiei 

băştinaşe, care presupunea distrugerea oricărei surse de opoziţie şi centralizarea puterii la 

sate, lichidarea proprietăţii private şi crearea proprietăţii socialiste, dezbinarea oamenilor şi 

exploatarea fără discernământ a resurselor colectivizate.  

Rechiziţiile, care păreau o acţiune economică „nevinovată”, au fost folosite cu 

iscusinţă pentru a demonstra existenţa luptei de clasă în satul moldovenesc. Pe această cale 

autorităţile provocau, stimulau şi susţineau bănuielile de tot felul, dar mai ales invidia şi 

pâra.  

Primele semne că situația din RSSM se înrăutățește progresiv în ce privește 

asigurarea cu strictul necesar alimentar, mai ales cu pâine, apar încă în vara-toamna anului 

1945 și se înmulțesc în primăvara-vara anului următor, 1946. 

 

Cuvinte cheie: foamete, rechiziții, desproprietărirea ţăranului. 

 

 

  

PERCEPȚIA RELAȚIILOR INTERETNICE ÎN MEDIUL BASARABEAN. 

ISTORIE ȘI ACTUALITATE. 

Autor: Cristina SEU 

Coordonator științific: Chiciuc Ludmila, dr. conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

Urmărind în primul rând identificarea factorilor colonizării Basarabiei în secolul 

XIX cu popoare alogene, această lucrare se referă la elucidarea anumitor adevăruri și realități 

ale relațiilor interetnice din mediul basarabean. 

După ce în prima parte a lucrării am prezentat careva aspecte istorice ale colonizării, 

având ca bază teoretică lucrări ale autorilor atât naționali cât și internaționali, în cea de a 

doua parte am fixat mai multe argumente practice, relevante și actuale care ar arăta nivelul 

de cunoaștere a băștinașilor despre istoria alogenilor în spațiul nostru. 

Tema abordată în această lucrare este una destul de actuală timpului în care trăim, 
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deoarece practic majoritatea problemelor din toate domeniile cu care ne confruntăm azi, se 

trag cam din anul 1812, iar colonizarea din acea perioadă nu este o excepție.  

La prima vedere nu s-ar părea o problemă atât de majoră această colonizare, sau cel 

puțin așa ar afirma istoricii ruși și unii băștinași de astăzi. „Oameni ca toți oamenii”, cum 

vor spune intervievații din această lucrare, dar defapt soarta acestor oameni în Basarabia din 

secolul XIX, a schimbat foarte mult soarta basarabenilor timp de două secole.  

În studiul acestei teme am utilizat mai multe metode și instrumente de cercetare, 

printre care interviul. Am intervievat 3 persoane din 3 categorii de vârstă diferită, care mi-

au servit ca dovadă practică în cea de-a doua parte a lucrării. 

În concluzie pot spune că această lucrare interpretează un aspect foarte important al 

istoriei spațiului basarabean. Este unul foarte actual din punct de vedere politic, demografic 

și cultural, având în vedere manipulările politice din cadrul campaniilor electorale din acest 

an, numărul mare de găgăuzi și bulgari și UTA Găgăuzia precum și limba română, subiect 

care a devenit deja o obișnuință să fie de multe ori cauza conflictelor dintre băștinași. 

 

Cuvinte cheie: colonizare, relații interetnice, spațiul basarabean 

 

 

LITERATURA ÎN BASARABIA ȚARISTĂ: AUTORI, LUCRĂRI ȘI IDEI 

                                                                                                Autor: Marina BEROV  
                                           Coordonator științific:Cristina GHERASIM, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 
O dată ce Basarabia în 1812 ajunse în mânile Imperiului Țarist s-a început 

colonizarea deznaționalizarea și rusificarea teritoriului românesc mărginit de două râuri 

Nistru și Prut. Predarea în limba rusă obligatorie și implicarea bisericii în promovarea 

politicii de rusificare totuși nu a nimicit spiritul și limba română maternă din inimile 

basarabenilor nici din lucrările scriitorilor a celor vremuri. Procesul literar din Basarabia a 

evoluat, în I jumătate a sec XIX în condiţiile economice, populare, culturale create de Rusia 

Ţaristă. Aici literatura se dezvoltă mai slab decât în Bucovina, Transilvania, Ţara 

Românească. Încă de la 1812, de când Basarabia a fost răpită Moldovei, literatura 

româneasca de acolo a început să-și piardă din valoare. Aceasta din doua pricini: 1) literatura 

rămânea din ce în ce mai izolata, nu se mai putea hrăni din trunchiul comun al literaturii 

românești; 2) tineretul învață la scoli rusești, venea în contact mai strâns cu literatura 

rusească și mai slab cu cea româneasca. Cu toate astea în Basarabia au fost reprezentanţi 

destoinici ai literaturii artistice care au contribuit la dezvoltarea literaturii române în 

ansamblu. Mărturie sunt operele lui Teodor Vârnav, Constantin Stamati, Dumitru C. Moruzi, 

Constantin Stere etc. Dintre ideile analizate, identificăm : Ideea românităţii populaţiei din 

Basarabia, de exemplu Gheorghe Gore Viaţa socială în Moldova înainte de 1812 (1860) a 

demonstrat că teritoriul dintre Prut şi Nistru este unul românesc. De exemplu, imaginea 

țăranului supus, fără manifestarea interesului față de pământ, a fost prezentată de scriitorul 

Constantin Stamati-Ciurea care susține că „țăranul trăiește vara muncitor, iar iarna retras în 

bordei, unde rămâne în somnolență amețitoare, neavând unde să-și câștige hrana”, căci fiind 
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„proprietarul celor 8 hectare de pământ11”, acesta datorită caracterului său, mentalității sale, 

niciodată nu va reuși ceea ce va reuși un german cu același pământ, pentru că susținea autorul 

„el (german) în câțiva ani ar avea un capital în vreo bancă”12. Anume aceste lucrări ne permite 

studierea aspectului privat al vieții acestora, adică în aceste lucrări literare sunt identificate 

gândurile/ ideile/ pozițiilor acestora față de diferite evenimente/procese, inclusiv față de 

administrația rusă. inclusiv prin lucrările literare, în care a demonstrat că spațiul dintre Prut 

și Nistru, din cele mai vechi timpuri a fost unul românesc, iar locuitorii de aici au aceleși 

tradiții, obiceiuri, limbă, religie ca și toți românii, având drept deziderat Unirea cu Patria-

mamă. 

 

Cuvinte cheie: Litaratura, Imperiul Țarist, deznaționalizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Autorul face referință la aplicare în Basarabia a Regulamentului din 14 iulie 1868 cu privire la 

reforma agrară, care prevedea împroprietărirea țăranilor cu pământ. Suprafața lotului de 

împroprietărire a variat între 8 și 13,5 desetine, sau în medie, țăranii au primit câte 7, 39 desetine. 

(A se vedea detaliat: Valentin Tomuleț, Basarabia în epoca modernă (Instituții, termeni, noțiune) 

(1812-1918), Chișinău, 2014, p. 478-479). 

12 Constantin Stamati-Ciurea, Carpații, Basarabia și un rezumat istoric asupra cetăților ei, în 

Constantin Stamati Ciurea, Răsunete din Basarabia, Chișinău, 1998, p. 239-240. 
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SECȚIUNEA II. PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

 

 

 

EDUCAȚIE ȘI DESCHIDERE INTERCULTURALĂ ÎNTR-UN CADRU 

EDUCAȚIONAL POSTMODERNIST 

 

Autor: Svetlana DUCEVSCHI 

Coordonator științific: Ioana AXENTII, dr., conf.univ., 

Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

În condiţiile societăţii contemporane, caracterizată prin dezvoltarea în ritm rapid a 

ştiinţei şi tehnicii se impune necesitatea unei educaţii pentru stabilitate şi schimbare socială 

dezirabilă, care să răspundă provocărilor secolului XXI, o educaţie fondată pe: 

democratizarea reală a învăţământului; asigurarea egalităţii şanselor la educaţie pentru toţi; 

crearea condiţiilor și realizarea unei educaţii de calitate la toate nivelurile. 

În contextul socio-economic actual, umanitatea consideră educaţia ca fiind un instru-

ment indispensabil, cu un rol fundamental în: dezvoltarea personalității indivizilor activi, 

creativi şi productivi, construirea relaţiilor dintre oameni, grupuri şi naţiuni. De aceea, 

evoluţia educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale în care să se centreze 

eforturile pe evoluția la nivelul global a sistemelor educaţionale moderne şi postmoderne. 

Din perspectiva analizei educaţiei şi deschiderii interculturale în secolul XXI-lea 

se observă promovarea de către pedagogia postmodernă a unor reguli noi cu referire la 

organizarea educației care să asigure șanse echitabile tuturor indivizilor, promovarea 

educației permanente, cooperarea în educație, educația copiilor cu nevoi speciale etc. În 

aceste condiții trebuie să acceptăm diversitatea şi să dovedim un comportament adecvat 

interferenței culturale unde educația interculturală va constitui rezultatul cunoaşterii mai 

multor culturi.  

Un aport important în diseminarea ideii de interculturalitate şi în sensibilizarea 

principalilor factori politici faţă de topica interculturală l-a avut şi îl are Consiliul Europei. 

În acest sens, educaţia şi cultura se află sub autoritatea Consiliului de Cooperare, care are 

drept obiective: 

 să răspândească cunoștințe tuturor statelor membre, precum şi idei şi tehnici de 

difuziune culturală; 

 să stabilească relații de cooperare între educatori la scară europeană; 

 să sensibilizeze populațiile Europei asupra zestrei spirituale comune; 

 să instaureze un climat de înţelegere activă şi de respect faţă de calităţile culturale ale 

fiecărui grup în parte. 

Sunt remarcabile în acest sens și concepțiile lui C. Cucoş și T. Cozma ( 2001) cu 

privire la învățarea interculturală unde comunicarea interculturală trebuie să se realizeze prin 

conştientizarea complexului cultural propriu și crearea condiţiilor pentru exersarea 

experienţelor cooperante. 
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În concluzie remarcăm că educația interculturală în învățământul formal va fi 

realizată pornind de la educația culturală și poate avea continuitate la predarea disciplinele 

de învăţământ din școala generală în special limbile, literatura, ştiinţele exacte etc. 

 

Cuvinte cheie: educație, intercultural, toleranță, învățământ, echitate. 

 

 

 

FORMAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE LA ELEVI PRIN 

INTERMEDIUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE 

Autor: Nelea BOGDANOV 

Coordonator științific: Snejana COJOCARI-LUCHIAN, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Cercetarea implică evidențierea distincției conceptelor aptitudine de comunicare, 

capacitate de comunicare, competență de comunicare. În context educațional capacitatea de 

comunicare mobilizează competența de comunicare, determinată de totalitatea 

predispozițiilor comunicative native (aptitudinea), manifestări, favorabile realizării 

schimbului informațional/interpersonal (comunicativitatea) și de dimensiunea socială 

dezvoltată prin educație. 

Diversitatea unghiurilor de vedere abordate în cercetare privind caracteristicile și 

paradigmele de interpretare ale comunicării didactice a permis definirea competenței de 

comunicare didactică drept ansamblu al comportamentelor comunicative de 

elaborare/transmitere/evaluare a discursului didactic și de construire a unor rețele 

comunicaționale productive în context educațional. Eficiența comunicării didactice este 

asigurată dacă profesorul dispune de competențe de comunicare. Competența comunicativă 

reprezintă nivelul de preformanță care asigură eficiența transmiterii și receptării mesajului. 

În cadrul activităţii didactice am sesizat şi practicat ceea ce înseamnă pentru elevi 

aplicarea metodelor activ-interactive. Acestea îmbină munca individuală cu munca în echipă 

şi în colectiv, dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul, elevul 

devine obiect şi subiect al actului de instruire şi educare, îmbină armonios învăţarea 

individuală cu învăţarea socială, stabilesc relaţii de colaborare şi comunicare între membrii 

unui grup. 

Strategiile didactice interactive au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active 

în cadrul căreia cel ce învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma în una nouă, 

personală, proprie. În sens constructivist, folosind aceste strategii, profesorul îl determină pe 

elev să devină răspunzător şi participant în procesul de construire a sensurilor 

informaţionale, prin rezolvări de probleme, prin explorări şi cercetări sau aplicând ceea ce a 

dobândit în contexte noi, diferite.  

Specificul componenței metodologice constă în caracterul preponderent interactiv al 

strategiilor didactice. Metodologia curriculumului pentru învăţământul primar se 

caracterizează 

prin următoarele axiome: 

• educaţia este centrată pe copil şi nu pe materie, aceasta urmând să îndeplinească 

sursa de atingerea competenţilor specificate; 
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• şcoala să asigure şanse egale fiecărui copil normal dezvoltat; să promoveze un 

învăţământ diferenţiat şi de instruire în ritm propriu prin folosirea diferenţială a 

timpului; 

 • alternanţa adecvată celor trei forme de organizare a activităţilor de instruire şi 

educaţie 

în clasă (frontală, pe grupe, individuală) să permită ca instruirea să se producă prin 

activitatea propriu-zisă a celui care învaţă. Deoarece, numai în acest caz, elevul devine 

subiectul propriei dezvoltări, a propriei formări ca personalitate; 

• utilizarea metodelor active şi a celor adecvate disciplinei: metoda învăţării prin 

descoperirea dirijată (acceptând mai mult întrebările deschise), metoda de situaţii 

problematizate şi, parţial, metoda experienţelor. 

În principiu, sistemul procesului de predare – învăţare are la bază „pedagogia 

învăţării depline” (Bloom) şi modulare (R. Titone). 

Proiectarea demersurilor se recomandă a fi realizată din perspectiva selecţiei 

modelului de structurare a activităţilor. Pentru a oferi demersului instrucţional interactivitate 

şi eficienţă este recomandabilă utilizarea strategiilor de lectură şi scriere pentru dezvoltarea 

gândirii critice. Astfel, aplicarea unei tehnologii didactice este condiţionată de calitatea ei, 

de caracterul deschis, dinamic care-i permite să răspundă la schimbările intervenite în 

sistemul educaţional, să se raporteze cât mai adecvat la înnoirile sistemului de învăţământ, 

de exemplu, trecerea de la sistemul de obiective la cel de competenţe. 

 

Cuvinte-cheie: 5 – 7 competență de comunicare, strategii didactice interactive, 

axiome 

 

 

 

IMPACTUL EDUCAȚIEI NONFORMALE ASUPRA DEZVOLTĂRII 

PERSONALITĂȚII ȘCOLARULUI MIC 

 

Autor: Daniela MĂRII 

Coordonator științific: Snejana COJOCARI-LUCHIAN, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Pentru formarea personalității și a particularităților individuale tinerei generații 

școala se ocupă cu receptivitate, deschideri spre noi orizonturi, curiozități nemărginite și 

motivație maximă de a cunoaște tot ce există în jur. În această perioadă începe să se dezvolte 

personalitatea școlarului mic, și anume apare interesul față de un domeniu, se dezvoltă 

particularitățile individuale care-l reprezintă și îl face unic, fiind talentat fie la pictură, 

muzică, dans, sport etc., și anume acestea au un rol important în formarea personalității 

școlarului mic. Sondajele de opinie după C.Schifirnet situează școala alături de biserică 

printre instituțiile, în care populația are încredere și siguranță. Tânăra generație este 

nemulțumită de felul în care școala pregătește pentru viață și aplicarea în practică a 

cunoștințelor predate.  

Fiind o societate în continua schimabare și progres, mediul în care ne aflăm reprezintă 

fundamental tinerei generații ce vine. Este necesar să ținem seamă de trei elemente care își 
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pun amprenta asupra fiecărui individ: nevoia de comunitate, de structură și de sens pentru a 

forma un climat pedagogic sănătos. Educaţia nonformală, constituie încă din perioada 

formării educației. Prin urmare aceasta a primit dea lungul timpului o serie de noțiuni, dintre 

care este de remarcat că ea constituie”ansamblul acțiunilor pedagogice proiecate și realizate 

într-un cadru instuționalizat extradidactic”.  

Educația presupune rolul de mijlocitor pentru cei care nu pot avea cu ușurință acces 

la educaţia formală, şi anume cei: analfabeți, copiii care provin din familii sărace, 

vulnerabili,  persoane cu handicap. Educația nonformală nu urmărește un sistem ierarhizat ci 

diferă ca durată, făra a implica cercetarea rezultatelor învățării. Termenul de educație 

nonformală își are originea de la latinescul,, nonformalis” însemnând în afara formelor 

speciale organizate pentru activități. Aceast termen constituiem desfășurate în afara mediului 

școlar și care prevede abilitățile, facultățile intelectuale și facultățile morale. Așadar educația 

nonformală are o mare importanță asupra formării particularităților individuale ale 

individului, apt să își pefecționeze aria descoperită pe care o realizează cu plăcere și cu 

dragoste față de ceia ce își propune. Totuși, este important să nu uităm că noțiunea de 

nonformal nu este sinomin cu needucativ.  

 

Cuvinte cheie: educație, nonformal, personalitate, educație nonformală 

 

 

 

ROLUL COMUNICĂRII ÎN VIAȚA ȘCOLARULUI MIC 

  

 Autor: Gabriela MILICI – SUVERJAN  

Coordonator științific: Natalia MIHĂILESCU, dr. 

 Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul 

 

Comunicarea și comunicarea didactică sunt mijloacele de relaționare a societății. De 

asemenea comunicarea reprezintă și un mijloc prețios de socializare și educare a creativității. 

Rolul comunicării didactice în dezvoltarea personalității copilului este unul colosal, știut 

fiind faptul că comunicarea reprezintă un sprijin nemaipomenit în dezvoltarea copilului din 

punct de vedere cognitiv, afectiv, precum și sprijin în formarea priceperilor și deprinderilor.  

Comunicarea este esențială vieții, dând strălucire și identitate tuturor ființelor și 

obiectelor. Prin intermediul limbajului verbal, paraverbal, și a celui nonverbal copilul își 

exprimă trăirile interne, sentimentele, așteptările, visele și modul în care percepe întreg 

mediu înconjurator. 

Copiii sunt atrași în mod special de metodele de comunicare vizuale, în favoarea 

celor auditive, imaginile sporesc atenția dar și ajută nemijlocit ca mesajul să fie receptat, 

analizat și însușit mai eficient . Este foarte importantă dozarea atât a timpului de prezentre 

cât și cantitatea informației, dar și materialelor ilustrative utilizate în cadrul prezentării. 

Vârsta școlară, se caracterizează printr-o mare mobilitate spirituală, este vârsta nesfârșitului 

șir de descoperiri și surprize. La această vârstă realul se împletește cu imaginativul. După 

cum afirmau marii gânditori: 

”Comunicarea reprezintă interacțiunea socială prin sistemul de simboluri și mesaje” 

( George Gherbner); ”Comunicarea își facilitează interesul central pe acele situații 
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comportamnetale în care o sursă transmite un mesaj unui receptor, cui intenția manifestă de 

a-i influența comportamnetele ulterioare”. (Geralg. R. Miller); ”Comunicarea este realizarea 

socială în comportamentul simbolic” (A. Craig Baird și Franklin H. Knower); 

Procesul comunicării se bazează pe stabilirea unei relații între un emițător și un 

destinatar. Emițătorul, care dorește să ofere o informație, va trebui să o traducă într-un 

limbaj accesibil destinatarului și compatibil cu mijloacele de comunicare utilizate: acesta 

este codarea. Astfel elaborat, mesajul este emis și vehiculat grație unui suport material: 

canalul de comunicare. El ajunge apoi la destinatar – receptorul -, care, printr-o activitate 

de decodare, și-l va însuși și îl va înțelege. Pentru a fi cu adevărat eficient, sistemul 

presupune o modalitate de control, de reglare și de corectare a greșelilor: acesta este 

feedback-ul, cu alte cuvinte, bucla de retroacțiune de la receptor spre emițător. 

Este absolut cert faptul că succesele unui elev depind în mare măsură de potenţialul 

său educativ, de particularităţile psihofiziologice, de complexitatea materialului instructiv. 

Însă, o atenţie deosebită trebuie să li se acorde atât acestor factori, cât şi unui alt factor, nu 

mai puţin important, cum este procesul de comunicare în situaţia didactică. Ca urmare, un 

rol important în edificarea unui climat educaţional adecvat revine profesorului, care trebuie 

să stimuleze potenţialul creativ al elevilor în procesul instruirii. În activitatea de predare-

învăţare din clasă/şcoală, profesorul exercită influenţe sociale specifice – de natură 

educaţională – asupra elevilor, îndeosebi prin procesul de comunicare. Nu există act de 

învăţare a elevului în care să nu fie implicată comunicarea: cu învăţătorul prin prezenţa lui 

fizică sau simbolică, cu semenii prin comportamente sociale, cu alte generaţii. Climatul 

psihosocial se apreciază prin nivelul şi calitatea relaţiilor interpersonale ale membrilor, prin 

satisfacţia/insatisfacţia membrilor faţă de statutul lor în grup, faţă de normele şi criteriile de 

apreciere şi promovare, faţă de schimbările intervenite în scopul principal şi în scopurile 

individuale, prin disciplina individuală şi cea de grup. 

 

Cuvinte cheie: comunicare, comunicare didactică, limbaj verbal, receptor, 

emițător 
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SECȚIUNEA III. LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 

VALENȚE ALE TIMPULUI ÎN CREAȚIILE LITERARE 

Autor: Maricica SCULEA 

 Coordonator științific: Ludmila BALȚATU, dr., conf. univ. 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Ce este timpul?... Timpul este stofa din care e făcută viața și unicul care o dată ce a 

trecut nu mai poate fi întors, dar nici nu poate fi oprit, deoarece zboară mai repede ca vântul 

și mai repede ca gândul. Timpul reprezintă adevăratul creator și marele distrugător, fiindcă 

tot ce e viu, tot ce se bucură de lumina soarelui, cu trecerea anilor dispare, căci timpul nu 

iartă pe nimeni și nimic... 

Timpul este „coasa vremii”, cu „tăișurile coasei sale hainul timp” cosește ierburile, 

florile înflorite și lucrurile bune, toată gloria lor fiind aruncată la pământ. El consumă tot 

ceea ce creează, crește tot ce-i viu și aduce moartea în dar...este cel mai mare hoț și risipitor. 

Timpul care macină lumea, se găsește în majoritatea operelor literare, deoarece exercită o 

adevărată teroare asupra ființei, convertită în frica de îmbătrânire și de moarte. 

M-a impresionat cum marele scriitor Mihai Eminescu a abordat în creațiile sale tema 

timpului. Această temă este prezentă atât în poiezie, cât și în proza sa din diverse perspective. 

Marele poet se inspiră din ideile lui Schopenhauer, care prezintă timpul ca un prezent etern, 

trecutul și viitorul fiind posibile doar prin prisma prezentului. 

Eminescu își merită pe deplin numele, pentru că a atins prin opera sa toate 

problemele esențiale ale existenței umane și ne-a dat posibilitatea de a ne confrunta direct 

cu ele prin intermediul poeziilor, care, precum niște uși, ne lasă să pătrundem în lumea 

poetică și să căutăm răspunsuri ce ne marchează pe toți. Fiecare poezie este o nouă ușă spre 

o nouă imagine și, doar însumându-le, vom reuși poate să atingem același nivel de meditație 

cu cel al poetului. 

Percepția temporală nu variază numai în funcție de vârstă și de individ, ci și în raport 

cu diferitele stări posibile ale conștiinței, cum ar fi veghea, durerea, plăcerea, visul. 

Evenimentele percepute sunt întodeauna atemporale, în sensul că ele se desfășoară doar în 

cadrul prezentului. Omul nu experimentează direct nici trecutul, nici viitorul, ci înscrie 

aceste timpuri în conștiință prin amintiri și așteptări, fie realiste, fie fantaziste. Experiența 

relativă a trecerii timpului se bazează pe compararea experienței prezente cu amintirea 

trecutului sau cu anticiparea viitorului și a modului de a-l atinge. 

Aşadar, vom începe cu folclorul, nu înainte de a reproduce unele adevăruri spicuite 

din studiile savantului cu renume Ion Ciocanu care se rezumă la următoarele: „Întreaga 

literatură română, inclusiv cea creată în Moldova istorică şi în actuala Republica Moldova, 

vine într-un fel sau altul din folclorul autohton, a cărui cunoaştere temeinică este un 

imperativ şi pentru cititor ”. Iar poetul nepereche al românilor, Mihai Eminescu, în acest 

context a subliniat că: „O adevărată literatură trainică, care să ne placă nouă şi să fie originală 

pentru alţii, nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradiţiile, 
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obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui”.  

Eminescu își merită pe deplin numele pentru că a atins prin opera sa toate problemele 

esențiale ale existenței umane și ne-a dat posibilitatea de a ne confrunta direct cu ele prin 

intermediul poeziilor, care, precum niște uși, ne lasă să pătrundem în lumea poetului și să 

căutăm răspunsuri ce ne marchează pe toți. Fiescare poezie e o nouă ușă spre o nouă imagine 

și doar însumandu-le vom reuși poate să atingem același nivel de meditație cu cel al poetului. 

Mulțumită creației eminesciene, fiecare cititor care pătrunde în universul poetului, 

ia contact cu problema timpului, reușind să găsească unele răspunsuri la anumite întrebări. 

Și chiar dacă răspunsul nu este suficient de elocvent, rămânem cu sentimentul că am pătruns 

într-o lume a întrebărilor, a originilor Universului, ce până atunci ne era închisă. Ni se 

deschid astfel noi perspective, și urmând îndemnurile poetului, poate vom reuși să ne 

valorificăm pozitiv existența și ne vom transforma prin existența prezența, viitorul care acum 

nu ne aparține. 

 

Cuvinte-cheie: timp, temporalitate, concept, trecut, creații, schimbare. 

 

 

 

SETEA DE ADEVAR ȘI DE LIBERTATE IN CREAȚIA LUI LIVIU REBREANU 

 

Autor: Nadejda MOCANU  

 Coordonator științific: Ludmila BALȚATU, dr., conf. univ. 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Întemeietor al romanului românesc modern, a cărui operă se caracterizează printr-o 

diversitate tematică, Liviu Rebreanu a surprins, în scrierile sale, o multitudine de aspecte 

umane, reuşind să prezinte viaţa în complexitatea ei socială şi psihologică. Romanul „Ion” 

este prima capodoperă în creaţia scriitorului. Mai mult ca atât: el constituie un punct de 

referinţă în evoluţia romanului românesc. În procesul plăsmuirii acestei opere, scriitorul a 

pornit de la fapte reale pe care le-a transfigurat în opera sa. El îşi propune să reprezinte prin 

„Ion” pasiunea ţăranului român pentru pămîntul care s-a născut, pe care trăieşte şi moare. 

Fixat de scriitor în culori aspre, procesul de alienare, cu toată degradarea morală, cu 

egoismul şi lipsa de scrupule etc. – a constituit pentru unii critici, tentaţi să absolutizeze în 

lumea satului sediul moralităţii patriarhale, un motiv suficient de tare pentru a-l exila pe 

eroul lui Rebreanu într-o zonă singulară, a excepţiei monstruoase. Astăzi încă se menţine o 

anumită ezitare în a-i recunoaşte calitatea reprezentativă. Rebreanu scrie mereu romanul unei 

obsesii, al unei chemări secrete, care covârşeşte totul şi face ca “epica propriu-zisă să devină 

numai semnul, numai aparenţa, uneori paradoxală, a unui joc de imponderabile ce se 

desfăşoară în subteranele vieţii sufleteşti. Sunt, mereu, tonuri şi energii cufundate în 

subconştientul creator, ieşite la iveală sub forme surprinzătoare...” Totuşi Ion încerca să iasă 

din sărăcie pe cale cinstită: trudeşte pe pământul altora, dar abia reuşeşte să plătească o parte 

din datoriile Glanetaşului. Demobilizat de acest eşec, se înfurie şi mută hotarul, furând o 

palmă din pământul vecinului (Simion Lungu). Convins că nu este vina lui dacă părinţii i-

au prăpădit moştenirea, el are sentimentul că destinul l-a nedreptăţit. Titu Herdelea, fiul 

învăţătorului, îi spune, mai mult în glumă, că ar putea să-l oblige pe Vasile Baciu să-i dea 



Conferința științifică a studenților și masteranzilor: 

„Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare” 

18 mai 2021, Cahul 

 

26 
 

fata, iar Ion ia aceste cuvinte ca pe o confirmare a gândurilor sale. Îşi reprimă sentimentele 

faţă de Florica, îşi estompează respectful faţă de învăţător şi de preot, apoi o seduce pe Ana 

Baciu, obligându-l pe tatăl ei să accepte căsătoria în numele respectului faţă de familie. Dar 

nu este de acord cu orice zestre, ci respinge răbdător toate propunerile lui Vasile Baciu, până 

când obţine tot pământul, lăsându-l pe acesta fără nimic. 

Ca şi în romanul „Ion”, acţiunea romanului „Răscoala” are două mari secvenţe: „Se 

mişcă ţara” şi „Focurile”, începe cu elementul de intrigă, adică discuţia din tren, despre 

pământ între Grigore Iuga şi Simion Modreanu, Ilie Rogojinaru şi se încheie cu plecarea lui 

Grigore Iuga la Bucureşti, unde în gară are o nouă întâlnire cu Ilie Rogojinaru, în care 

fiecare–şi expune concluziile la premizele din discuţia de la începutul romanului. Problema 

timpului este principala problemă dezbătută în roman. În funcţie de această problemă eroii 

se diferenţiază.  

Ţăranii au căpătat pământ, dar într-o altă formă decât l-au dorit, aşa cum i-o spune 

ziaristul Roşu lui Titu Herdelea: „Victimele sunt aruncate în gropi colective, fără cruce, să 

nu lase nici o urmă, fiindcă interesele ţării cer ca atâtea milioane de ţărani să muncească 

flămânzi şi goi, pentru a procura câtorva mii de trântori bogăţiile, care să fie risipite în luxÎn 

concluzie putem afirma că romanul „Răscoala” este un roman al gloatei. Roman 

monumental, epopee tragică, „Răscoala” se situează în inediata succesiune a lui „Ion”, atît 

prin formă, cît şi prin concepţia arhitectonică. Mişcările ţărăneşti din 1907 nu s-au consumat 

în perimetrul îngust al satului, ele au implicat aproape întreg sistemul de relaţii sociale. De 

aici, ideea de frescă. Moşieri şi arendaşi, primari şi jandarmi, prefecţi şi deputaţi, gazetari şi 

mici aliaţi, se perindă prin faţa noastră, prinşi în acelaşi grav context al dramei pămîntului. 

Sigur că eroul, proeminent epopeic, a romanului este mulţimea, şi că meritele cele mai mari, 

de excepţie, ale autorului, constau în a-i stăpîni talazurile înviforate. Dar nu trebuie să 

ignorăm că plasma epică e mai bogată şi mai diversă şi că absenţa lui Platamonu sau 

Rogojinaru, a Nadinei sau a lui Titu Herdelea, s-ar fi resimţit, micşorînd imensul arc de boltă 

al cărţii. S-a spus că Rebreanu reuşeşte mai puţin ca pictor al mediului urban, totuşi cînd 

vorbim de romanele „Ion”, „Răscoala” şi „Pădurea spînzuraţilor”, afirmaţia nu mai stă în 

picioare. Se cere de menţionat faptul că toate romanele lui L. Rebreanu sunt rolul unei 

elaborări îndelungate şi al unei uimitoare documentări. Talentul prozatorului constă în 

selecţia, crearea de „oameni vii” în procesul tranfigurării artistice. 

 

Cuvinte-cheie: Rebreanu, roman, scriitor, erou. 

 

 

 

 

REPERE METODOLOGICE ALE PREDĂRII MEDITAȚIEI 

 

Autor: Tatiana BEJAN 

 Coordonator științific: Victor AXENTI, dr., conf. univ., 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Predarea genului liric în școală este însoțită de câteva probleme majore care ar putea 

înlesni procesul de predare. Astfel, pentru a ajuta și a oferi un suport cadrelor didactice, sunt 
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propuse un set de repere metodologice care trebuiesc urmate de profesori în cadrul orelor 

predării speciilor genului liric. Sunt importante toate elementele operelor lirice, precum titlu, 

mesaj, structura poeziei, stările eului liric, corelația dintre diferite elemente ale operelor. 

Astfel, meditația este un gen filosofic, uneori prea complicat pentru elevii claselor 

gimnaziale, dar profesorii trebuie să fie indulgenți pentru predarea meditației deoarece elevii 

trebuie să dezvolte și partea aceasta a personalității lor- și anume faptul de a pune întrebări 

despre cum a apărut omul, ce este gândirea, ce se intâmplă cu noi după moarte, și de a căuta 

răspunsuri la aceste întrebări.  

La lecția de limba și literatura română în care profesorul predă meditația, este foarte 

important ca sarcinile propuse de profesor să definească concret problema asupra căreia 

reflectează scriitorul și precizarea naturii ei, pentru ca elevii să prezinte un progres la lecția 

respectivă. Astfel, profesorii trebuie să aibă capacitatea respectivă de a înțelege ei pe deplin 

problema care e tratată de scriitor într-o operă lirică de meditație pentru ca mai apoi să o 

poată explica și transmite spre reflectare elevilor. Sarcinile transmise spre rezolvare elevilor 

trebuie să fie clare pentru elevi și să implice argumentarea stării scriitorului și felul cum a 

tratat acesta problema respectivă.  

Un alt obiectiv care ar trebui atins constă în relevarea stărilor sufleteşti pe care 

le provoacă reflecţia asupra problemei şi a profunzimii lor, pentru că este important ca elevii 

să perceapă de la început starea eului liric corect pentru a nu permite existența interpretărilor 

greșite. În acest caz, profesorul are două cerințe de bază: să înțeleagă ce a vrut să spună 

scriitorul prin ideea lui si să o transmită explicit elevilor.  

Pentru o mai bună absorbție a mesajului meditației, profesorul trebuie să explice 

viziunea autorului asupra problemei, stabilirea (unde e posibil) a tangenţelor cu unele 

concepte, idei filosofice, morale, estetice existente, deoarece meditația este mereu un subiect 

nou pentru elevi care cere să fie explicat, pentru că pune în valoare probleme filosofice 

complexe greu de asimilat. Din această cauză, profesorul trebuie să cerceteze nu doar 

domeniul literaturii, dar și cel al istoriei și implicit al filosofiei, pentru că pot fi 

abordate în poezii idei filosofice care se cer a fi explicate elevilor deoarece fără 

acestea mesajul nu va fi înțeles de către elevi sau va fi înțeles greșit.  
Al treilea obiectiv important în studierea meditației este descoperirea modului de 

exprimare a stărilor sufleteşti determinate de reflecţie (interogaţia retorică, paralelismul, 

retrospecţia etc.), deoarece elevii au nevoie să fie ghidați de profesor în înțelegerea stării 

sufletești a autorului determinată de reflecția care a expus-o în poezie. Profesorii trebuie să 

fie antrenați în descoperirea felului scriitorului de a-și exprima stările sufletești și de a 

dezvolta capacitatea respectivă și elevilor. 

Un obiectiv major în studierea meditației este raportarea titlului la mesajul poeziei, 

deoarece este important pentru elevi să facă conexiune între denumirea poeziei și ceea ce 

vrea să transmită poetul prin reflecția lui. Astfel, profesorii trebuie să pună accentul nu doar 

pe mesajul operei lirice, care este destul de important, dar și pe corelațiile pe care le face, 

împreună cu elevii, referitor la titlu-mesajul meditației, titlul fiind un element esențial al 

meditației.  

Respectiv, rolul profesorului este unul primordial și cel al unui mediator în predarea 

meditației elevilor, dar este important ca toate activitățile profesorului să pună bazele 

învățării de sine stătătoare a elevului și nu de a primi răspunsuri simple pregătite de profesor. 
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Cuvinte-cheie: genul liric, meditația, titlul, a reflecta. 

 

 

IMAGINARUL CREAȚIEI LUI ADRIAN PĂUNESCU 

 

Autor: Olesea NEGRU  

Coordonator științific: Liliana GROSU, dr., conf. univ., 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Adrian Păunescu (n. 1943) e o expresie tipică a ceea ce am putea numi spiritul 

macedonskian al literaturii actuale: spirit al contrastelor, unire de sublim și grotesc, de 

tragedie și farsă, armonie de elemente ce, altfel, în lumea comună se resping ca apa și focul. 

Ce e însă poezia dacă nu o continuă încercare de restabilire a unității primordiale a lumii, o 

luare în stăpânire a elementelor pulverizate, însingurate unele de altele?! Și ce este, în fond, 

poetul — această frumoasă amăgire. Ce este IMAGINARUL CREAȚIEI — dacă nu cel 

care, cu ajutorul metaforei, vrea să refacă unitatea, armonia pierdută a existenței?! În spațiul 

ce urmează vom prezenta câteva sugestii referitoare la opinia vizavi de Imaginarul creației 

– Marelului poet - Adrian PĂUNESCU, care fiind încă elev al Școlii medii nr. 10, a trimis 

versurile sale redacției Luceafărului. Adrian Păunescu scrie în spiritul generației sale versuri 

acut senzoriale, cu o imagistică uluitoare, bătând prin spontaneitatea ei rebelă spre absurdul 

suprarealist. Adrian Păunescu a fost salutat, la debutul editorial cu volumul Ultrasentimente, 

de Aurel Martin, drept „poet de netăgăduit talent, înzestrat cu harul dea transfigura realitatea 

cotidiană și de a demistifica, stabilind (ca orice artist autentic) relații noi între fenomene sau 

între om și lumea înconjurătoare, răsturnând, dacă e cazul, înțelesuri vechi, propunând în 

locu-le altele inedite și „umplând cu eul său omniprezent spațiile Universului.” După ce, în 

1966, scrisese extrem de tranșant, tot la debutul editorial, că „…pentru Adrian Păunescu 

lucrurile, ca și cuvintele, sunt prea strâmte. El crește repede și haina logicii normale rămâne 

prea mică pentru al imaginației sale trup. Energia interioară, condensată, este pe punctul de 

a arunca în aer structura formală a Ultrasentimentelor. Adrian Păunescu scrie în spiritul 

generației sale versuri acut senzoriale, cu o imagistică uluitoare, bătând prin spontaneitatea 

ei rebelă spre absurdul suprarealist. Este cel mai tânăr dintr-o promoție foarte ambițioasă de 

poeți hotărâți să schimbe fața lirismului românesc. Când îi apare primul Sonet are 17 ani, cu 

10 ani mai puțin decât Nichita Stănescu care debutează în același an cu volumul Sensul 

iubirii. Spiritual, ei fac parte din aceeași generație, au aceleași modele (Bacovia, Barbu, 

Arghezi, Blaga) și trăiesc cam aceleași obsesii literare. Criza de identitate ia, totuși, la Adrian 

Păunescu nuanța crizei de afirmare. Poetul, ca ființă biologică specială, este suma acestor 

simțuri ieșite din comun. „Canalul colector al diferitelor sisteme” - zice Adrian Păunescu 

scoțând de pe umerii serafului romantic aripile diafane. Starea de înstrăinare începe prin 

izolarea simțurilor. Când: 

„Urechea mea n-aude pipăitul meu, Ochiul meu nu vede cuvintele mele, Nările mele 

nu miros gândul meu...“, 

atunci se prefigurează tragedia alienării. în poezia lui Adrian Păunescu tragedia nu 

se declanșează, totuși „Sistemul simțurilor“ funcționează bine, ochiul, urechea și nasul 

conlucrează. „Asediul condiției umane“ este, în primul rând, un asediu asupra stării 
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senzoriale. 

Cuvintele par a o lua înaintea emoției, simbolurile grave, amenințătoare, sunt trase 

de versurile ce se rostogolesc cu forța (și dezordinea) unui torent. 

Creația cu cel mai direct impact social este înscrisă în literatura contemporană de 

Adrian Paunescu. Versurile evocă un duh rebel, ascuns în lucruri, o energie interioară ce le 

metamorfozează. Publicul său larg se bazează, în mod evident, în principal pe retorica 

mesajului: abilitatea de a gesticula în afara capacității discursului liric de a interioriza și, 

astfel, de a domina sensul din interior, această literatură va fi percepută mai ales din latura 

sa superficială, eficientă. Riscul este evident semnificativ, dar în afară de ecourile aprige 

generate de versuri, poezia lui Adrian Paunescu urmează un program a cărui precizie și 

severitate trădează o forță explozivă. Dacă ar fi să căutăm caracteristica principală a 

temperamentului acestui poet mereu imprevizibil într-o operă literară, calitatea s-ar 

manifesta de la sine, acoperindu-le din abundență pe toate. Opera poetului Adrian Păunescu 

a fost apreciată de multe nume sonore ale unor oameni de cultură — scriitori, critici literari, 

academicieni — care și-au declarat, de-a lungul anilor, aprecierea față de valoarea 

incontestabilă a creației acestuia 

Cuvinte-cheie: Adrian Păunescu, simbol, operă literară, apreciere, viziune de 

creație 

 

 

 

ROLUL ACCENTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Autor: Cristina MAFTEI  

Coordonator științific: Valeriana PETCU, dr., conf. univ., 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Accentul reprezintă rostirea mai energică a unei silabe, față de rostirea mai puțin 

energică a silabelor învecinate. Toate cuvintele au o silabă accentuată, iar aceasta reprezintă 

centrul ei de intensitate. Pierderea accentului înseamnă pierderea autonomiei cuvântului și 

înglobarea lui în alt cuvânt. Accentul limbii române poate îndeplini mai multe funcții. 

Funcția culminativă este funcția de bază a accentului, comună pentru toate limbile 

posedate, este în alți termeni funcție contrastivă. Funcția culminativă are în evidență 

valorizarea unei silabe. 

Funcția expresivă constă în procesul de reliefare a unei unități semnificative. Aici 

are loc lungirea unor vocale, evidențierea și accentuarea unor prepoziții, accentuarea mai 

intensă și accentuarea dublă a unui cuvânt.  

Funcția demarcativă are calitatea de semnalizare, adică îndeplinește o funcție 

demarcativă și delimitativă.  

Funcția distinctivă este procesul de diferențiere din punct de vedere semantic a 

cuvintelor care au la bază aceleași sunete: ácele – acéle, cópii – copíi, luate izolat, în afara 

contextului, nu ne spun nimic despre ce sens al lexemului ori despre ce parte de vorbire sau 

formă gramaticală este vorba. 

Funcția distinctivă semantică a accentului liber se manifestă atunci când cuvintele 

opozabile aparţin aceleiaşi părţi de vorbire şi se caracterizează prin aceleaşi categorii 

https://foneticalimbiiromane.ro/fonologia/silaba/
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gramaticale. 

Funcția distinctivă lexico-gramaticală a accentului în limba română e folosită, de 

cele mai multe ori, în scopuri lexico-gramaticale. Accentul diferenţiază sensurile cuvintelor, 

care sunt şi omoforme, adică părţi de vorbire diferite. 

Funcția distinctivă morfologică contribuie la diferenţierea părţilor de vorbire şi a 

formelor gramaticale. În limba română pot fi identificate paralelisme de cuvinte - lexem 

noţional şi auxiliar - care coincid după componenţa şi distribuţia fonemelor: „iar” - adverb 

(cu sensul „din nou”) şi „iar” - conjuncţie adversativă; „mai” - substantiv („a cincea lună a 

anului”) şi „mai” - adverb desemantizat, cuvânt auxiliar folosit la formarea gradului 

comparativ şi superlativ la adjective şi adverbe şi la intensificarea acţiunii, când stă pe lângă 

verb. 

Funcția distinctivă sintactică este un accent al frazei. Cuvântul cel mai important 

pentru sensul frazei poartă un accent mai puternic decât celelalte cuvinte. Acesta se mai 

numeşte şi accent logic. 

O altă funcție este funcția distinctivă stilistică. Dicţionarele normative nu 

înregistrează variantele dialectale şi alte variante accentuale ale cuvântului, deşi unele dintre 

acestea ar merita să figureze în ele ca variante stilistice, alături de cele literare. Este vorba, 

în primul rând, de variantele dialectale acolό, bόlnav, dúşman, apoi de variantele poetice 

vultúr ş. a., care sunt folosite de scriitorii clasici şi contemporani din cerinţe de versificaţie 

şi având încărcături afective mai condensate. 

Deși normele de accentuare se însușesc odată cu limba maternă, accentul provoacă 

unele ezitări sau erori de pronunțare, mai ales în situația în care se produc modificări de 

accentuare a unor cuvinte. 

 

Cuvinte-cheie: accent, funcție, norme, silabe, lexeme 

 

 

DINAMICA VOCABULARULUI ACTUAL PRIN INTERMEDIUL 

MIJLOACELOR INTERNE 

 

Autor: Stepanida FULGER  

Coordonator științific: Valeriana PETCU, dr., conf. univ., 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Termenul de vocabular provine din lat. vocabula „cuvânt”, iar cel de lexic din gr. 

lexis „cuvânt” (ambii pătrunzând în limba română prin intermediul limbii franceze).  

De regulă, lexicologia nu îşi propune să studieze lexicul în totalitatea sa, ci numai 

părţi sau componente ale acestuia. Din această cauză unii cercetători fac o distincţie între 

lexic şi vocabular. Lexicul se referă la aspectul general, iar vocabularul se referă la aspectul 

particular. Distincţia terminologică se face însă de la sine. 

În comparaţie cu vocabularul, celelalte domenii ale limbii — fonetica, morfologia, 

sintaxa, au un număr redus şi relativ finit de unităţi, organizate după nişte criterii destul de 

riguroase. 

Vocabularul sau lexicul unei limbi este constituit din totalitatea cuvintelor care 
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există (sau care au existat) în acea limbă. Disciplina care se ocupă cu studierea vocabularului 

se numeşte lexicologie. Vocabularul limbii române conţine în structura lui o parte stabilă, 

un nucleu numit fond principal lexical şi o parte mai puţin stabilă, mai expusă schimbărilor, 

numită masa vocabularului. 

Îmbogăţirea vocabularului se face pe două căi principale: internă și externă. După 

1989 s-a iniţializat un proces firesc de îmbogaţire al vocabularului intern a limbii române. 

Factorii lingvistici și extralingvistici au dus la o reorganizare a limbii. Astfel se poate afirma 

cu certitudine că lexicul limbii române a fost adus la zi. 

Din mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului fac parte: derivarea, 

compunerea, conversia și onomatopeea, iar din mijloacele externe: împrumuturile și calcul 

lingvistic.  

Derivarea reprezintă principalul procedeu de formare a cuvintelor în limba română. 

Constă în adăugarea la rădăcină sau radical (partea fixă, stabilă, autonomă din cuvintele unei 

familii) a unor particule neautonome, numite afixe, care, schimbând sensul cuvântului-bază, 

determină constituirea unor unităţi lexicale diferite de bază. 

Compunerea este un alt mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului cu unităţi 

lexicale noi, constând în formarea unor cuvinte noi prin simpla alipire a două sau a mai 

multor cuvinte utilizate şi independent în limbă. În română, compunerea este un procedeu 

de formare a cuvintelor noi mai puţin productiv decât derivarea şi în raport cu procedeele 

similare din alte limbi şi constă în combinarea a două sau mai multe cuvinte existente în 

limbă intr-o unitate lexicală cu un sens nou. 

Conversiunea (numită şi schimbarea valorii gramaticale sau transpoziţia lexico-

gramaticală) reprezintă procedeul prin care un cuvânt trece de la o parte de vorbire la alta 

prin folosirea în anumite contexte specifice noii părţi de vorbire sau prin articulare, fără 

implicarea unor formanţi lexicali. Acesta este un procedeu mai puţin productiv în limba 

română. 

Potrivit lui C. Moroianu, familia lexicală reprezintă totalitatea unităţilor lexicale 

create în interiorul unei limbi prin derivare, compunere, conversiune sau prin alte mijloace 

interne şi care se raportează, direct sau în etape succesive, la un cuvânt radical neanalizabil 

din punct de vedere lexical. 

Formarea cuvintelor în limba română s-a constituit ca un domeniu lexical din 

componenţa lexicologiei şi are drept obiect de studiu identificarea mecanismului prin care 

limba română creează, pornind de la cuvintele primare de care dispune şi folosind diverse 

procedee şi formanţi, cuvinte noi. Acestea sunt deci cuvintele formate pe terenul limbii 

române, prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. 

Învăţarea modernă a vocabularului limbii române se axează pe necesitatea 

cunoaşterii cuvintelor de înţeles larg, de frecvenţă mare, aparţinând unui vocabular 

fundamental, putând fi folosite în situaţiile zilnice, normale în care e pus vorbitorul. Procesul 

de însuşire, activizare şi valorificare a lexicului unei limbi poate fi abordat din două direcţii: 

aspectul explicativ şi aspectul aplicativ. 

 

Cuvinte-cheie: vocabular, lexic, derivare, compunere, conversiune, familie 

lexicală.  
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SECȚIUNEA IV. LIMBI MODERNE 

 

TRADUCEREA EXPRESIILOR IDIOMATICE DIN ENGLEZĂ ÎN ROMÂNĂ 

 

THE TRANSLATION OF ENGLISH IDIOMS INTO ROMANIAN 

 

Autor: Viorica CIOBANU  

Coordonator științific: Alina PINTILII, dr., conf. univ., 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Idioms represent a significant part of every language, although they are not 

indispensable and their meaning can be conveyed using simple words. Nonetheless, the 

study of English idioms is particularly significant for EFL learners, as they are frequently 

used by native speakers and not knowing their figurative meaning can lead to a 

conversational breakdown. Therefore, in order to completely master English EFL students 

have to understand English idioms, be able to use them appropriately and accurately translate 

them into their own language. The essence of correct translation is to find the right equivalent 

in the target language, which is not an easy task. There are idioms that are purely original 

and even “devoted” to the language in which they are created. Dealing with such kind of 

idioms, translators have to choose from a number of methods of translating them, trying to 

find the best method in each case. The aim of the present research is to analyse the methods 

used for translating the English idioms found in the well-known novel “Alice in 

Wonderland” by Lewis Caroll. The novel contains about 46 idioms which were translated in 

different ways: 16 idioms were rendered by equivalent translation, 5 – word-for-word 

translation and 25 idioms by descriptive translation. Most of the idioms encountered in the 

novel are translated by the method of descriptive or explanatory translation, which allows 

the reader to better understand the meaning of the idioms and the translator to keep the 

meaning of the idiom. There are also idioms that in translation acquire an idiom equivalent 

to the original, which preserves the charm of the novel. Word-for-word translation is also 

used, but only infrequently. Descriptive or explanatory translation is used to deal with some 

idioms that are repeated several times but the translation differs from one idiom to another. 

One interesting finding is that the translator used idioms even where there are no idioms in 

the source text, thus trying to preserve the satire and amusement that prevail in the original 

version of the novel. Consequently, the number of idioms found in the novel and its 

Romanian translation is almost the same, which means that there is a balance between the 

two regarding the use of idioms. The analysis of the ways idioms from the novel “Alice in 

Wonderland” were translated into Romanian has shown that various idiom translation 

methods were employed in order to offer the reader the opportunity to understand, as well 

as possible, the meaning conveyed in the original text with minimum loss of its stylistic 

effect. 

 

Key words: idiom, equivalent translation, descriptive or explanatory translation, 

word-for-word translation, linguistics. 
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REPREZENTAREA EVULUI MEDIU ÎNTUNECAT ÎN SERIALELE VIKINGII 

 

THE REPRESENTATION OF THE DARK AGES IN THE ‘VIKINGS’ SERIES 

 

Autor: Viorica FLORENȚA  

Coordonator științific: Liliana COLODEEVA, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

 

The ‘Dark Ages’ mark a period of massive migration, which led to the emergence 

of new states and territories that managed to develop rapidly. Notable civilizations of that 

period include the Viking people, who went through a period of migration and managed to 

successfully settle in Northern Europe. During the Dark Ages, the Vikings played a major 

role in the evolution of European cultures with a consequent influence on their language, 

culture and history. This led to the emergence of the Vikings as a nation with a self-defined 

identity. All this helped the Vikings in the Dark Ages to change the world to a new angle of 

evolution, in which strength and courage were the essential substances of survival over time. 

The research paper “The Representation of the Dark Ages in the ‘Vikings’ Series” is a way 

of approaching the truth in parallel with fiction that can be studied only through veridical 

historical sources and by the instrumentality of researchers who have made concise and clear 

findings of this domain. The ‘Vikings’ series addresses the key issues of the Dark Ages as a 

historical period helping to discover the Viking world from several perspectives. The TV 

series treats both the historical events and the major figures of that period in a creative way. 

The ‘Vikings’ series deserves widespread recognition in exposing and promoting medieval 

Scandinavian values and their impact on the European world. Despite the use of ancient 

myths, the Vikings reveal a drastic change in the history of the Middle Ages. This fact led 

to a clear exposition of the script, in which spectators can perceive the disturbing Nordic 

society, as well as the unfolding of historical events through the prism of the main characters. 

The research attempts to show how accurate medieval history is reported in the ‘Vikings’ 

series. The practical part of the research is divided into quantitative and qualitative analysis. 

The qualitative analysis is based on the representation and analysis of elements of culture 

and civilization that denote the historical accuracy of the Vikings generation. The 

quantitative analysis, on the other hand, is based on the selection of certain key elements that 

represent a specific category of the medieval life portrayed in each season. The 

representation of the Viking people in the TV series takes place in a fabulous and sometimes 

real way, proving the correlation between truth and fiction as a common element. In 

conclusion, the current analysis highlights the fact that ‘Viking’ series exposes several 

significant deviations from historical facts, although, the series producers do not claim to 

portray an accurate picture of history, on the contrary, they intend to impress, to entertain, 

and not educate. 

 

Key words: Dark Ages, Vikings, Nordic society, migration period, civilization. 
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TRADIȚIA ROMANTICĂ: CONCEPTE DE ROMANTISM ÎN 

TELENOVELE AMERICANE 

 

ROMANTIC TRADITION: THE CONCEPTS OF ROMANTICISM IN 

AMERICAN TV SERIES 

 

Autor: Cristina VLAS  

Coordonator științific: Liliana COLODEEVA, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

The present paper offers a careful and comparative analysis of the literature from 

Romantic Period and American TV Series. The purpose of the study is to analyze the 

representation of gothic elements, which are described in American Literature during 

Romantic Period, and gothic elements represented in American TV Series. Furthermore, the 

research aims at examining the image of the gothic elements, which are represented by 

supernatural things, as: God; angels; demons; the knights of the hell. To achieve the main 

goals, the following methods were used: Identification, Analysis, Observation, 

Classification, Investigation and Comparison. The topic chosen is tackled through a 

thorough examination of the TV series “Supernatural and Lucifer” and the study on the work 

of supernatural, depicted in “Supernatural and Lucifer”. The theoretical background of the 

research is based on the writings of the following critics and scholars: B. Kehoe; De Marr; 

S. Abbes; I. Flores; M. H. Abrams; N. Mambrol.  

 

Key words: romanticism, gothic elements, supernatural, etc.  

 

 

APLICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE: 

TED TALKS ȘI VOICE OF AMERICA 

TEACHING ENGLISH WITH VIDEO: TED TALKS AND VOICE OF AMERICA 

  Autor: Mariana CERNEV  

Coordonator științific: Irina PUȘNEI, dr., lect. univ., 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul  

This paper aims to explore the teaching of English through audio-visual tools, as 

well as the advantages of using them in the teaching/learning process. Two websites, TED 

Talks and VOA (Voice of America) have been explored with the purpose to identify the 

benefits of using their video content in the foreign language classroom. Questionnaires were 

developed to ask students and teachers about the value of using video content during the 

teaching/learning process and the criteria of choosing the appropriate video. The analysis of 

the respondents’ opinions, confirmed that the most preferred and audio-visual website is 

TED Talks while findings relative VOA reflect an increased interest towards a further 

exploration and use of this website. Since there is no consensus on what makes an 
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educational video effective or how to measure its effectiveness, it is not clear what standards 

should be applied. There are several unanswered questions about the use of audio - video 

tools, hence further study and experiments are required. However, taking into consideration 

the benefits and limitations of using video content in the educational process, the important 

point to note is that the introduction of new audio-video tools in the teaching process should 

be based primarily on the content, goals and methodology of teaching, and actual needs of 

all students. As a result,, we can firmly consider that audio-visual tools are valuable and 

facilitate the English teaching process. 

 

Key words: audio-visual tools, TEDTalks, VOA, language teaching, benefits, 

limitations. 
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SECȚIUNEA V. POLITOLOGIE ȘI ȘTIINȚE 

ADMINISTRATIVE 
 

 

PARTIDELE POLITICE ȘI STATUL DE DREPT - ASPECTE POZITIVE ȘI 

NEGATIVE 

Autor: Ana-Maria DELIAN 

Coordonator științific: Ilie GÎRNEȚ, asist. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Astăzi, statul de drept este considerat coloana vertebrală a democrației 

constituționale moderne, devenind treptat un ideal şi o aspirație globală. Este susținut de 

către persoane, guverne şi organizații din întreaga lume, considerat, pe scară largă, 

fundamentul sistemelor naționale politice şi juridice. În general, statul de drept este înțeles 

ca un stat democratic, în care este asigurată domnia dreptului, supremația legii, este realizat 

principiul separației puterilor în stat, precum şi sunt recunoscute şi garantate drepturile 

omului şi cetățeanului. Astfel, statul de drept poate fi doar democratic, în care suveranitatea 

poporului este reală şi nu formală.  

Democrația presupune existența unui mecanism complex ce ar permite societății 

civile de a reprima orice încercare a statului, a organelor de stat de a uzurpa puterea de stat. 

În condițiile unei veritabile democrații, membrii societății dispun de dreptul de a critica în 

mod public politica statului, acţiunile şi deciziile acestuia, de a se organiza în partide politice 

şi alte asociații obștești, de a dizolva organele de stat şi a demite funcționarii publici care nu 

transpun integral şi consecvent interesele societății în viaţa reală. 

Scopul oricărui partid politic este acapararea puterii politice într-un stat și atribuirea 

propriilor valori, convingeri, ideologii sistemului existent, prin intermediul unui program de 

activitate, promovându-l ca fiind o alternativă mai bună, manifestându-și în acest mod, 

influența asupra alegătorilor. 

Partidele politice fac parte integrantă din viaţa constituţională a unui stat. Modul lor 

de manifestare pe scena politică reflectă modul în care este structurată societatea în grupuri 

sociale și o imagine a gradului de separare sau de îmbinare a comunităţilor componente ale 

societăţii, cu idealurile, interesele şi metodele lor specifice de confruntare pentru a ajunge la 

guvernare. 

Pluralismul politic este o condiţie indispensabilă a democraţiei şi valoarea pe care o 

acordă Constituţia acestui principiu este excepţională. Partidele politice sunt unele dintre 

elemente de bază ale sistemului politic contemporan, fără care nu poate fi, nu poate funcţiona 

democraţia reprezentativă. Formându-se ca instrumente ale realizării intereselor de grup ale 

diferitelor forţe conflictuale pe calea obţinerii, păstrării şi realizării puterii politice, partidele 

politice au devenit un factor puternic al democratizării sistemului politic. Partidele politice 

creează într-o oarecare măsură pentru cetăţeni posibilitatea de a influenţa asupra elitei, de a 

o impune să acţioneze în interesele întregii societăţi. În activitatea partidelor politice se 

realizează principiile fundamentale ale democraţiei. Apariţia şi dezvoltarea partidelor 

politice demonstrează eficienţa sistemului politic, este un factor important al consolidării 

statului democratic, al asigurării drepturilor politice ale cetăţenilor. Partidele politice se 
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manifestă şi ca mediatori, între elitele politice şi societate pe verticală şi între diferitele 

segmente ale societăţii pe orizontală. În acest fel, în sistemul democraţiei contemporane 

partidele politice sunt chemate să fie un mijloc de transmitere a intereselor societăţii civile, 

să fie un mediator între societatea civilă şi stat.  

 

Cuvinte cheie: partid politic, stat de drept, sistem politic, democrație, partid de 

guvernământ. 

 

 

 

DEZVOLTAREA RURALA ÎN REPUBLICII MOLDOVA: REALITĂȚI ȘI 

PROVOCĂRI  

Autor: Nicoleta MIHAI 

Coordonator științific: Ilie GÎRNEȚ, asist. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Spațiul rural constituie un domeniu vital pentru Republica Moldova, atât pentru 

dimensiunile lui dar și prin efectele complexe pe care le generează. El este principala sursă 

de materii prime naturale – agricole și neagricole, cât și pentru recreere pentru populație. 

Importantă spațiul rural pentru Republica Moldova, mai este determinată și de faptului că 

cea mai mare pondere a populației trăește în mediul rural. Iată de ce, datorită funcției sale 

economice, natural și social, spațiul rural trebuie garantat și dezvoltat pe termen lung. Pentru 

aceasta, este nevoie de a continua elaborarea de noi măsuri privind crearea unor fundamente 

de durată pentru a genera locuri de muncă pentru populația rurală. 

Este bine de menționat faptul că, dezvoltarea rurală pentru țara noastră este o 

prioritate de investiții care mai apoi vor dădea roade, astfel se va putea pune în aplicare 

politici integrate care să permită valorificarea potențialului rural, cum ar fi zootehnia, 

agricultura, meșteșugăritul. 

În principiu, pentru a realiza eficient o politică de dezvoltare rurală, este nevoie de 

a ține cont de câteva principii importante, precum: calitatea managementului, cooperarea cu 

parteneriatul public-privat și privat-public, cooperarea dintre state etc.  

Unii cercetători găsesc o legătură directă între degradarea mediului rural şi 

infrastructura slab dezvoltată sau deteriorată. Spațiile rurale din Republica Moldova au 

nevoie de reconstrucția, revizia şi repararea drumurilor ce fac legătura între obiectivele 

agricole sau cu drumurile publice. Rețeaua de drumuri este unul dintre elementele 

infrastructurii pieței, care asigură dezvoltarea relațiilor dintre agenții economici, 

promovează circulația bunurilor de larg consum.  

Realizarea mai multor activități educaționale în satele țării determina, că una dintre 

principalele condiții pentru dezvoltarea socioeconomică a mediului rural este existența unei 

rețele de drumuri bine dezvoltată. Lipsa drumurilor în satele şi comunele noastre afectează 

dezvoltarea agriculturii; calitatea lor slabă perturbă relațiile dintre agenții economici; au un 

impact negativ asupra dezvoltării relațiilor interregionale; încetineşte dezvoltarea pieței 

forței de muncă; crește costurile de transport în agricultură; creează tensiuni în sfera socială 

a satelor noastre. 

În concluzie pot menționa că, dezvoltarea rurala trebuie să ramână o prioritate pentru 
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Republica Moldova, astfel că autoritățile trebuie sa țină cont de acest aspect iar noi, la rândul 

nostru trebuie să promovăm și să ne implicăm pentru a aduce o schimbare satului natal. 

 

Cuvinte cheie: dezvoltare rurală, dezvoltare durabilă, dezvoltare regională, 

parteneriat, cooperare. 

 

 

 

EFICIENTIZAREA PARTICIPĂRII CIVICE ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CAHUL 

 

Autor: Victor NEDELCU 

Coordonator științific: Sergiu CORNEA, dr. hab., conf. univ.,  

 

Participarea civică se fundamentează pe un șir de drepturi umane, printre care 

evidențiem „libertatea de exprimare” și „libertatea de întrunire și de asociere”13. În acest 

context, afirmăm că participarea civică reprezintă un element indinspensabil al democrației 

reprezentative, care, prin esența sa, prevede un dialog dintre autoritățile publice și cetățeni 

în vederea satisfacerii interesului public sau soluționării problemelor de ordin public în 

condițiile resurselor publice limitate. 

În viziunea OECD, cooperarea dintre autorități publice și cetățeni se ierarhizează în 

trei nivele: 

 Informarea, prin care se realizează o interacțiuni unidirecțională, fie 

autoritățile publice informează cetățenii despre politicile publice, fie cetățenii accesează 

informațiile la cererea lor. 

 Consultarea, ce presupune o relație bidirecțională limitată dintre autorități 

publice și cetățeni, prin care autoritățile oferă informație privind politicile publice elaborate 

în scopul obținerii unui feedback de la cetățeni. 

 Participarea activă, ce constă în implicarea activă a cetățenilor în elaborarea 

politicilor publice, determinând formarea unei relații avansate în două direcții între autorități 

publice și cetățeni, bazată pe principiul parteneriatului.  

Prin prisma nivelelor ierarhice ale interacțiunii dintre autorități publice și cetățeni, 

identificăm mai multe tehnici, care fie implementate, fie îmbunătățite vor contribui la 

eficientizarea participării civice în municipiul Cahul: 

- Informarea cetățenilor. Eficientizarea informării cetățenilor este strâns legată de 

asigurarea transparenței decizionale, atât la cererea cetățeanului, cât și la elaborarea, 

aprobarea sau analiza implementării politicilor publice. În contextul pandemiei, un rol major 

îl joacă e-informarea, adică informarea cetățenilor prin platformele digitale oficiale ale 

autorităților publice. Amploarea, actualitatea și relevanța informației publicate 

condiționează în mod direct calitatea informării cetățenilor, încurajând sau demotivând 

implicarea acestora în procesul decizional public. În acest sens, cercetarea noastră s-a axat 

pe analiza materialelor publicate pe paginile oficiale ale Primăriei municipiului Cahul, 

                                                           
13ConvențiaEuropeanăaDrepturilorOmului,disponibilonline:https://www.echr.coe.int/documents/co

nvention_ron.pdf 
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elaborându-se recomandări privind structurarea paginii web, frecvența și tipul publicațiilor 

privind evenimentele și documentele publice. 

- Consultarea cetățenilor. Diversitatea formelor de consultare civică oferă 

autorităților publice oportunitatea de a combina diferite tehnici de consultare civică, reușind 

acoperirea dezavantajelor unei tehnici de consultare cu avantajele altor modalități de 

implicare. Cele mai frecvente metode de consultare utilizate în municipiul Cahul sunt 

audierile publice și sondajele. În cadrul cercetării noastre, dezvăluim în detalii modalitatea 

de aplicare și combinare a altor tehnici de consultare, inclusiv celei de e-consultare în 

vederea eficientizării participării civice în municipiul Cahul. 

- Participarea activă în municipiul Cahul se realizează prin grupuri de lucru, 

grupuri de inițiativă civică, coaliții locale și prin așa mecanisme participative ca bugetarea 

participativă. În contextul cercetării noastre, propunem un șir de recomandări de 

îmbunătățire a mecanismelor participative deja implementate, precum și argumentăm 

necesitatea implementării abordării participative în domeniile precum: achiziții publice 

(analiza alternativă a achizițiilor publice), proces bugetar (buget pentru cetățeni – analiză 

alternativă a bugetului aprobat și executat), planificarea urbană ș.a. 

 

 Cuvinte cheie: participare civică, proces decizional public, transparență 

decizională. 

 

 

COOPERARE ÎNTRE CENTRUL DE POȘTĂ CAHUL FILIALĂ A 

ÎNTREPRINDEREI DE STAT „POȘTA MOLDOVEI’’ ȘI ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ DIN RAIONUL CAHUL 

 

Autor: Maria OSTROVAR 

Coordonator științific: Oleg BERCU, dr., conf. univ.,  

 

În prezentul studiu ne-am propus pentru analiză raporturile ce se stabilesc între 

autoritățile administrației publice locale și Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei” pot fi: 

relații de cooperare (colaborare), precum și relații de utilizare a serviciilor publice. 

Cercetarea întreprinsă în cadrul acestui demers a avut ca obiectiv, pe de o parte, 

identificarea la nivel legislativ, a conceptului asocierii, incluzând multitudinea de raporturi 

de colaborare, parteneriat etc., în care sunt implicate autoritățile publice, respectiv instituțiile 

publice, iar pe de altă parte, conturarea regimului specific al acestei instituții juridice noi în 

peisajul dreptului administrativ, cu accentuarea particularităților care conferă distincția 

acestuia în sfera regulilor clasice aplicabile activității administrației publice. 

Dezvoltând, preocupările în cadrul studiului am avut în vedere analiza competenței 

și capacității de asociere a autorităților și instituiților de stat, identificarea formelor de 

asociere/cooperare şi a regimului juridic al acestora, încadrarea și delimitarea instrumentelor 

asociative în categorii și tipologii, dar și prezentarea unui studiu de caz cu referire la o formă 

de asociere din domeniul cercetării științifice, ale cărei trăsături și formulă partenerială sunt 

concludente pentru atingerea scopului lor de a demonstra valența de instituție juridică a 

dreptului administrativ a cooperării instituțiilor publice. 
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Scopul prezentei lucrări constă în cercetarea sistemică și complexă de cooperare 

între Centrul de poștă Cahul filială a Î.S. ,,Poșta Moldovei’’ și APL din r-nul Cahul prin 

prisma unei analize detaliate a elementelor componente, cu identificarea problemelor 

existente atât la nivel de reglementări normative, cât și la nivel de funcționalitate a 

domeniului dat. 

Î.S. ,,Poșta Moldovei” colaborează cu primăriile locale pentru a oferi clienților săi 

servicii calitative. Astfel, împreună s-a permis dezvoltarea și activarea mai multor servicii, 

începând de la trimiterea scrisorilor și coletelor, până la transferuri de bani și reîncărcarea 

directă a cartelelor Orange și Moldcell. 

Î.S. ,,Poșta Moldovei” își propune să coopereze și în continuare cu primăriele, pentru 

a moderniza și eficientiza oficiile poștale din unitățile teritorial administrative. Poșta 

Moldovei oferă servicii de calitate, rapide şi moderne – totul pentru binele clienților săi. 

Dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a comunicațiilor poștale, devine o unitate de măsurare a 

dezvoltării economice și calității condițiilor de viață a populației. Pentru comunicațiile 

poștale ca parte componentă a serviciilor și infrastructurii, îi sunt caracteristice efectul dublu 

a activității sale: în primul rând, prestând servicii domeniilor de producere și cel financiar, 

organelor administrative, aceasta asigură cifra economică de afaceri, iar în al doilea rând, 

prestând servicii populației- creează condițiile materiale și economic-culturale ale vieții lor. 

De-a lungul timpului, activitatea poștală a Î.S. „Poșta Moldovei”, a fost şi rămâne a 

fi una activă, menită să întrețină şi să consolideze relații de colaborare atât cu APL, cât şi cu 

administraţiile poştale străine, urmărind scopul de îmbunătăţire a standardelor şi calității 

serviciilor oferite. Cooperarea între APL şi Î.S. ,,Poşta Moldovei” este orientată spre 

modernizarea și eficientizarea oficiilor poștale din localități, asigurarea prestării serviciilor 

poștale de calitate, cu o cultură de deservire înaltă și la preturi accesibile. 

Recomandări cu privire la activitatea ,,Î.S. Poşta Moldovei”: 

 Modificarea structurii şi modului de activitate pe criterii adecvate condițiilor de 

competență 

 Implementarea sistemului de evaluare a performanțelor angajaților 

 Sporirea controlului asupra rezultatelor Centrelor de Poştă şi elaborarea 

mecanismelor de motivare privind diminuarea costurilor şi sporirea veniturilor la 

nivelul centrelor de poştă 

Cooperarea a fost şi rămâne a fi una fructuoasă, bazată pe principii de prietenie şi 

respect reciproc. 

 

Cuvinte chee: Cooperare, Poșta Moldovei, administrația publică, Întreprindere de 

Stat. 
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PARTENERIATUL PUBLIС – PRIVAT: OPORTUNITATE PENTRU 

DEZVOLTAREA LOСALĂ 

Autor: Afina PASAT 

Coordonator științific: Ilie GÎRNEȚ, asist. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”din Сahul 

 

Parteneritul publiс-Privat apare сa forma сea mai adeсvată de atragere și impliсare 

a сapitalului privat în realizarea unor investitii publiсe., Iar formula juridiсa pe сare o 

îmbraсă aсeastă сonluсrare și сolaborare între seсtorul publiс și сel privat este сontraсtul de 

parteneriat publiс-privat. Sistemul de parteneriat publiс-privat la nivel loсal, dupa modelul 

pe сare îl întalnim în prezent, se сontureaza la înсeputul anilor `80 ai seс XX în Europa 

Oссidentala și SUA sub forma сooperării între autoritățile loсale și seсtorul privat pentru 

implementarea unor proieсte сa reabilitarea zonelor industriale aflate în deсlin. 

Dezvoltarea eсonomiсă loсală este fără îndoială o problemă сare preoсupă atât 

сomunităţile loсale сât şi autorităţile administraţiei publiсe. Aсtorii interesaţi înсearсă să 

dezvolte strategii сare în final să сonduсă spre o dezvoltare durabilă, armonizând obieсtive 

eсonomiсe, soсiale şi de mediu. Aсeste strategii ar trebui să ia în сonsiderare rolul important 

pe сare miсile afaсeri îl pot juсa în dezvoltarea unei сomunităţi. Aşa сum se menţionează în 

literatura de speсialitate, înсurajarea miсilor afaсeri poate să duсă la promovarea unor 

obieсtive importante ale oriсărei strategii de dezvoltare loсală сum ar fi - retenţia forţei de 

munсă în interiorul сomunităţii, înсurajarea membrilor unor grupuri defavorizate să devină 

partiсipanţi aсtivi în сâmpul munсii, сreşterea gradului de eduсaţie şi abilităţi în rândul 

membrilor сomunităţii, înсurajarea inovaţiei şi сreativităţii la nivel loсal. 

Сrearea de loсuri de munсă reprezintă prinсipalul indiсator pe сare seсtorul publiс 

îl utilizează pentru a măsura suссesul programului de dezvoltare eсonomiсă. În сeea сe 

priveşte aсest aspeсt, programele pentru miсroîntreprinderi nu prezintă aсeleaşi benefiсii сa 

alte iniţiative axate pe formarea de сapital prin intermediul сreditării. Prin сhiar natura lor, 

miсroîntreprinderile angajează un număr miс de indivizi. Multe dintre aсestea au doar unul 

până la trei angajaţi. În valoare absolută, impaсtul lor este de multe ori neimpresionant. Сu 

toate aсestea, ele oferă un mijloс de întreţinere pentru mulţi oameni сare altfel nu ar avea un 

loс de munсă. Pentru сă asistenţa este dediсată în speсial firmelor nou înfiinţate, aсeste 

programe ajută de asemenea firmele să faсa primii paşi pe drumul dezvoltării. Pe măsură сe 

aсeste afaсeri se dezvoltă, ele depăşesс сapaсităţile de asistenţă ale programului; astfel, oriсe 

сreştere a numărului de angajaţi сare se înregistrează în сadrul firmelor poate să nu fie 

сonseсinţa direсtă a aсtivităţilor programului. Totuşi, programele pentru miсroîntreprinderi 

au juсat un rol esenţial în a ajuta aсeste afaсeri să ajungă la nivelul de сreştere şi dezvoltare 

de сare se buсură în prezent. 

Pe de altă parte, administraţia publiсă a сunosсut în ultimele deсenii un proсes de 

dezvoltare aссentuată, proсes datorat сreşterii сonstante a сomplexităţii soсietăţii şi сa 

urmare şi a nevoilor soсiale. Aсest fenomen ridiсă probleme deosebite de organizare şi 

сontrol. De asemenea, сheltuielile publiсe au la rândul lor tendinţa să сreasсă. La toate aсeste 

probleme soluţia сea mai potrivită pare să fie сolaborarea сu seсtorul privat. Astfel o serie 

de sarсini administrative sunt transferate spre сompaniile private, fie prin proсesul de 

сontraсtări şi aсhiziţii publiсe, fie prin privatizarea unor serviсii.  

Parteneriatul reprezinta asadar un instrument de сolaborare сe se сonсretizeaza intr-
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un proieсt de îmbunătățre a serviсiilor publiсe. Parteneriatul nu trebuie analizat și definit 

exсlusiv după natura aсtivității desfăsurate, сaraсterul ei (profitabila, neprofitabila), ori în 

funсție de сontraсtul prin сare se realizeaza. 

 

Сuvinte сheie: Parteneriat public-privat, dezvoltare locală, strategie locală, plan 

de dezvolatare, obiective regionale 

 

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII 

 

Autor: Alina SCHIȚANU 

Coordonator științific: Ilie GÎRNEȚ, asist. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Cel mai apropiat de oameni este considerat nivelul administrației publice locale. Aici 

sunt luate numeroasele decizii ce privesc îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Astfel, 

deciziile implementate de către administrația publică atât locală, cât și centrală, vor avea un 

impact considerabil asupra populației țării. În dependență de modul cum administrația 

publică își îndeplinește misiunea sa de bază - activitatea de organizare și asigurare a 

executării, atât a prevederilor Constituției, cât și ale tuturor actelor normative și ale celorlalte 

acte juridice emise de autoritățile statului de drept - depinde nu doar gradul de satisfacție a 

societății, dar și gradul ei de dezvoltare. 

La nivelul statului distingem: a)organisme administrative centrale, reprezentate de 

șeful statului, structuri guvernamentale și structuri ministeriale; b) organisme admiistrative 

specializate; c) organisme administrative periferice(serviciile exterioare sau deconcentrate). 

La nivel local identificăm autorități locale de bază și autorități locale intermediare. 

Administrația de stat și administrația locală compun administrația publică, putând fi 

identificat un sistem al organizării administrației publice, cu precizarea că, inclusiv la nivelul 

autorităților administrației locale, se exercită unele atribuții de natură statală, sub aspect 

material, funcțional. 

Studiul organizării administrației publice presupne cercetarea ansamblului de 

organisme care constituie formal acest sistem, raporturile dintre acestea, particularitățile 

fiecărei componente, precum și principiile aplicabile. 

Organizarea administrației publice a constituit dintotdeauna obiect de cercetare 

pentru dreptul administrativ și știința administrației, doctrina occidentală având o poziție 

diferită în funcție de tradiții, natura regimului politic, optica cu privire la raportul dintre 

dreptul constituțional și dreptul administrativ. 

Administrația publică locală joacă rolul principal în organizarea și funcționarea 

serviciilor publice, dată fiind apropierea ei de cetățeni. Doctrina include nenumărate 

recomandări în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice locale. Totuși, realizarea cu 

succes a rolului prestator al administrației publice locale e blocată de resursele disponibile 

insuficiente. Nu există suficiente resurse pentru iluminarea străzilor, aprovizionarea cu apă, 

canalizare etc. Pe de o parte nici nu e obligatoriu ca absolut toate serviciile publice să existe 

în fiecare unitate administrativ-teritorială. Astfel, o soluție ar fi cooperarea intercomunală, 

ce ar permite ca serviciile publice să fie furnizate mai operativ și cu un cost mai redus la o 
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scară teritorială mai mare. 

 

Cuvinte chee: Administrație publică locală, autorități publice, modernizare, 

servicii locale, organizare administrativă 

 

 

 

COOPERAREA ÎNTRE DIRECȚIA REGIONALĂ SUD A POLIȚIEI DE 

FRONTIERĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE 

 

Autor: Alexandr SIDORENCO 

Coordonator științific: Oleg BERCU, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Putem spune că la nivel național, Poliția de Frontieră este instituția responsabilă de 

supravegherea frontierei Republicii Moldova pe uscat și pe apele de frontieră. În limitele 

competențelor atribuite prin lege, la realizarea activității vizate participă și alte instituții 

naționale relevante. 

Problematica gestionării securității frontaliere a constituit unul dintre subiectele de 

importanță majoră pe agenda relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar 

asigurarea conexiunii dintre dezvoltarea conceptelor de management integrat al frontierelor 

la nivelul Uniunii Europene și Republicii Moldova a condiționat un șir de beneficii. 

Astfel, în contextul temei propuse ca scop avem efectuarea unei cercetări detaliată a 

cooperării Poliției de Frontieră cu autoritățile publice din Republica Moldova, a cooperării 

internaționale între Poliţia de Frontieră a RM cu Poliţia de Frontieră a statelor vecine, 

România și Ucraina, evaluarea acţivităţii Direcţiei Regionale Sud din anul precedent.  

În opinia mea, am realizat obiectivele propuse pentru cercetare, ceea ce se poate de 

concluzionat în urma consultării problemelor depistate şi soluţiilor propuse pentru 

ameliorarea acestora. 

Cu referire la probleme acestea ar fi: 

Dezvoltarea insuficientă a componentei chinologice, nu permite acoperirea 

necesarului în domeniu, ceea ce diminuează capacitatea de intervenție, căutare și pază; Lipsa 

sistemului automatizat de calculare a şederii străinilor pe teritoriul RM; Lipsa competențelor 

PF privind măsurile de control în domeniul protecţiei chimice, bacteorologice, radiologice 

şi nucleare în zona de competenţă; Din cauza lipsei încăperilor special amenajate, precum și 

a mijloacelor financiare pentru întreținerea solicitanților de azil (până la preluarea de către 

BMA); Motivarea salarială a personalului este redusă, ceea ce scade eficacitatea activității, 

implicarea și asumarea răspunderii, menține ridicată fluctuația de efective, produce 

insatisfacții profesionale și neîmpliniri individuale. Activitatea din sfera politicilor sociale 

este în stare incipientă, astfel încât nu există abordarea coerentă a problematicii în întreaga 

instituție; Nu este soluționată unitar problema asigurărilor de sănătate. Din aceste motive, 

asistența medicală este deficitară, iar personalul este nemulțumit de calitatea acesteia 

componentelor centrale și teritoriale, aspectele privind resursele. 

Pentru ameliorarea problemelor expuse se vine cu următoarele recomandări: 

Crearea de posturi suplimentare de chinologi, astfel încât să existe chinologi în 
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fiecare schimb, conform cerinţelor stabilite; Pentru a uşura semnificativ viaţa celor care 

călătoresc frecvent, ar fi de dorit de instalat în puctele de trecere a frontierei de stat sistemul 

automatizat de calculare a şederii străinilor, care vă permite să calculeze zilele deja petrecute 

în RM la data reintrării, dar şi să calculaţi durata posibilei şederi pentru următoarele călătorii. 

Ca să nu greşim și să nu încălce persoanele perioda de ședere fără viză, și să cunoșatem din 

timp, la ce să să așteptam cînd traversează frontiera destat; Promovarea propunerilor de 

completare a cadrului de reglementare, astfel încât PF să îi fie acordate competențe de 

control în domeniul protecţiei chimice, bacteorologice, radiologice şi nucleare în zona de 

responsabilitate; Amenajarea încăperilor și alocarea mijloacelor financiare pentru 

întreținerea solicitanților de azil până la preluarea de către BMA; Dezvoltarea sistemului 

motivaţional prin: acordarea trimestrială a premiilor băneşti; achitarea orelor de lucru 

suplimentare şi a celor pe timp de noapte; modificarea programului de lucru şi acordarea de 

zile de odihnă suplimentare; înaintarea amendamentelor de modificare cadrului legislativ şi 

de reglementare, în scopul majorării grilei de salarizare sau a statutului şi nivelului funcţiei 

pentru unele categorii de personal; îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare. 

 

Cuvinte cheie: Cooperare, Poliție de frontieră, autorități publice locale 

 

 

ATRIBUȚIILE PREFECTULUI POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII 

ADMINISTRATIVE DIN 1938 

Autor: Daniela ȘEREMET 

Coordonator științific: Sergiu CORNEA, dr hab., conf. univ. 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”din Cahul 

 

Instituţia prefectului este o instituţie veche, tradiţională în administraţia publică din 

România. O întâlnim în Muntenia şi Moldova încă înainte de Unirea principatelor (1859) 

chiar dacă cei care o reprezentau purtau o altă denumire: „ispravnici de judeţe” sau 

„ispravnici administratori” care erau numiţi de domn dintre doi candidaţi propuşi de sfatul 

administrativ pe o perioadă de 3 ani şi aveau atribuţii administrative şi poliţieneşti.14 

Instituția prefectului atrage atenția deoarece s-a aflat întotdeauna, în istoria 

administrației publice locale românești, la cumpăna dintre autonomia administrativă a 

colectivităților locale și intereselor Guvernului.15 

În calitate de şef al administraţiei judeţene, prefectul este şeful ierarhic al tuturor 

funcţionarilor judeţeni pe care îi numeşte şi îi înaintează în funcţie, având şi putere de a-i 

sancţiona disciplinar. 

De asemenea, el administrează interesele judeţene, se îngrijeşte de toate serviciile 

publice judeţene, ordonanţează sumele, semnează toate actele în numele judeţului, reprezintă 

                                                           
14DănuţPOP,Călin-Cornel POP,. Cosmin-Radu VLAICU, ELEMENTE ISTORICE ŞI 

LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA INSTITUŢIEI ADMINISTRATIVE A 

PREFECTULUI ÎN ROMÂNIA, În: Revista Transilvană de Științe Administrative, pag. 109  

15 Manuel GUȚAN, Instituția Prefectului în Perioada Interbelica (1925-1938) În: Acta Universitatis 

Lucian Blaga pag. 146, 2001 
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judeţul în justiţie, administrează patrimoniul judeţului etc. Ca reprezentant al Guvernului, 

prefectul este în primul rând un organ de control şi supraveghere. Legiuitorul i-a dat în 

această privinţă atribuţiuni extinse. Prefectul inspectează serviciile exterioare ale 

ministerelor afară de cele ale Ministerului Administraţiei Publice Naţionale şi cele ale 

ministerelor afacerilor străine, precum şi afară de învăţământul superior, regiile autonome şi 

administraţiile comerciale. Prefectul supraveghează şi controlează comunele rurale şi urbane 

precum şi toate instituţiile de binefacere şi asistenţă socială din judeţ, ia măsuri pentru a 

preveni infracţiunile şi se îngrijeşte de menţinerea ordinei publice, dă ordine tuturor 

organelor poliţieneşti şi ale jandarmeriei, dă dispoziţiuni în caz de calamităţi naturale – 

cutremure, inundaţii, în caz de epidemii şi epizaţii, exercită tutelă administrativă etc. 

Atribuţiile prefectului ca şef al administraţiei judeţene şi ca reprezentant al 

Guvernului în judeţ sunt prevăzute atât în Legea administrativă din anul 1936 cât şi în Legea 

administrativă din 1938.16 

Situaţia prefectului se schimbă prin legea din 1938 care desfiinţează administraţia 

autohtonă a judeţului, înfiinţând ţinutul, judeţul rămânând doar o circumscripţie în care 

funcţionează serviciile exterioare ale ministerelor, astfel prefectul devenind mai mult un 

organ de îndrumare, control şi supraveghere. Pe de altă parte prefectul, potrivit art. 97 alin 2 

din Legea administrativă din 1938, este funcţionar de carieră. Înlocuirea prefectului politic 

cu prefectul funcţionar de carieră din fruntea administraţiei judeţene era de mult cerută în 

administraţia românească. 

Pe timpul partidelor politice, prefectul politic era de fapt reprezentantul în judeţ al 

partidului politic de la Guvern şi aducea cu sine în administraţia judeţului politica de partid. 

Prefectul politic supus tuturor ingerinţelor şi fluctuaţiunilor politice nu putea să fie un bun 

administrator. Prefectul funcţionar politic mai avea dezavantajul că nu cunoştea întregul 

mecanism administrativ şi nici nu avea experienţa necesară pentru a putea conduce 

administraţia unui judeţ. Or, administraţia modernă este complicată şi impune un anumit 

grad de cunoştinţă şi experienţă. Administraţia modernă este considerată o ştiinţă şi o artă 

pentru care este necesar un corp de funcţionari bine pregătiţi. Acest principiu extrem de util 

pentru administraţia judeţeană stabilit de art. 97 din 1938 a fost însă suspendat de legiuitor 

prin art. 195 din dispoziţiile tranzitorii ale legii menţionate, care prevedea că „în mod 

excepţional şi numai la punerea în aplicare a legii de faţă pot fi numiţi prefecţi şi acei care 

au îndeplinit sau îndeplinesc cu distincţie o funcţie publică, precum prefect, primar, avocat 

public, profesor, inginer, medic primar, funcţionari superiori ai ministerului de interne. Pot 

fi de asemenea, numiţi prefecţi şi ofiţerii, care au gradul cel puţin de locotenent – colonel”. 

În baza acestor dispoziţii din lege, instituţia prefectului funcţionar de carieră nu a 

fost pusă în practică. Articolul 4 din Decretul–lege din 21 septembrie 1940 revine la instituţia 

prefectului funcţionar politic stabilind principiul că prefectul poate fi numit şi revocat prin 

decret. În perioada 1940-1944 prefectul îşi menţine rolul său acela de control şi 

supraveghere. 

Pe lângă prefect funcţiona „Consiliul de prefectură” format, în principal, din şefii 

serviciilor judeţene. În perioada de după anul 1944, legiuirile care au urmat (Legea nr. 

486/1944; Legea nr. 217/1945, Constituţia din 13 aprilie 1948, legile şi celelalte Constituţii 

din perioada regimului comunist) nu au mai consacrat instituţia prefectului, atribuţiile 

                                                           
16 Art. 99-101 din Legea administrativă din 14 august 1938, În:„Monitorul Oficial”, nr. 187. 
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acestuia privind controlul legalităţii actelor administrative fiind parţial, preluate de instanţele 

judecătoreşti sau de către alte organe ale administraţiei statului sub controlul politic al 

partidului unic.17 

 

Cuvinte cheie: Instituția prefectului, Legea Administrativă din 1938, atribuții 

administrative  

 

 

PARTICIPAREA POLITICĂ - FACTOR DECISIV AL DEMOCRATIZĂRII 

SOCIETĂȚII 

 

Autor: Cristina VULPE 

Coordonator științific: Ilie GÎRNEȚ, asist. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Participarea politică este o activitate politică, un ansamblu de atitudini şi de acte care 

pot influenţa direct sau mai puţin direct, legal sau mai puţin legal deciziile actorilor politici. 

Pentru a înţelege mai bine importanţa participării cetăţenilor în activităţile şi deciziile 

administraţiei publice, se poate porni de la ideea că participarea conferă calitate guvernării, 

iar o bună guvernare poate aduce investiţii, afaceri profitabile, resurse financiare, toate 

acestea contribuind la dezvoltarea economică a societăţii. Pe cale de consecinţă se poate 

îmbunătăţi performanţa şi imaginea instituţiilor democratice, reducându-se clientelismul şi 

corupţia. Implicarea activă a cetăţenilor, ca participanţi în cadrul democraţiei, face ca 

guvernarea să fie din ce în ce mai democratică şi eficientă, favorizând construirea încrederii 

populaţiei în instituţiile publice. 

Unele dintre avantajele implicării politice sunt promovarea democrației, a guvernării 

transparente și integrate și a educației sociale. Neimplicarea cetăţenilor în elaborarea 

politicilor publice are costuri mult mai mari, cele mai importante fiind neacceptarea politicii 

publice, contestarea ei, dificultăţi în implementare, care vor conduce la eşecul deciziilor. 

Participarea este importantă nu prin simplul fapt al implicării cetăţeanului în procesul 

decizional, ci prin posibilitatea oferită acestuia de a cunoaşte activitatea autorităţilor publice 

şi de a influenţa procesul decizional al acestora, în vederea aducerii deciziei mai aproape de 

interesele cetăţeanului şi ale societăţii. 

Participarea cetăţenească reprezintă un principiu al bunei guvernări, pilonul central 

al democraţiei participative. Participarea este importantă şi prin rolul său preventiv, întrucât 

este de natură să excludă coruperea procesului decizional şi aservirea acestuia unor interese 

particulare. Dar pentru a-şi realiza acest rol, participarea trebuie să fie organizată corect şi 

eficient. 

În urma studierii aspectelor ce ţin de reglementarea asigurării transparenţei 

decizionale în activitatea Parlamentului şi respectarea practică a acesteia, s-a constatat atât 

                                                           
17Ana Elena RANTA, Alina Ioana CHERECHEŞ, Instituția prefectului. Unele aspecte privind 

necesitatea ameliorării cadrului legislativ,În: Revista Transilvană de Științe Administrative, pag. 

111-112 
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un cadru juridic în materie incomplet, dispersat şi, ca urmare, puţin eficient, cât şi o lipsă de 

responsabilitate din partea forului legislativ în respectarea acestuia. Prin urmare, se resimte 

acut atât necesitatea perfecţionării legislaţiei în materie, cât şi asigurarea respectării practice 

a acesteia. 

Importanţa implicării cetăţenilor în procesul decizional al Parlamentului este una 

decisivă, întrucât permite: asigurarea transparenţei procesului legislativ, sporirea 

responsabilităţii reprezentanţilor poporului pentru activitatea desfăşurată, exercitarea unui 

adevărat control social. 

 

Cuvinte cheie: Societate civilă, participare politică, democrație, educație socială, 

proces deciziona 
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SECȚIUNEA VI. DREPT ȘI ȘTIINȚE JURIDICE 

 

 

ADOPȚIA – FORMĂ DE PROTECȚIE A COPIILOR LIPSIȚI 

DE GRIJA PĂRINTEASCĂ 

  

Autor: Lidia BERCARU  

 Coordonator științific: Oxana CIUDIN, asit. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Tema privind adopţia copilului este deosebit de complexă, o abordare optimă, ce 

îmbină perspectiva juridică şi cea psihologică,care a atras atenţia lumii întregi prin 

importanţa și efectele pe care le poate genera. Adopția, rămâne o instituţie ce are ca scop 

suprem protejarea drepturilor copilului. 

Definiţie:-Adopția este forma specială de protecție a copilului orfan, lipsit de grija 

părintească, aplicată în interesul superior al copilului, este o operaţiune juridică prin care se 

stabilește filiaţia între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi 

rudele adoptatorului. Copilul adoptat, urmeaza a fi crescut ca un copil firesc in familia 

adoptatorilor. Scopul de bază al adopţiei constă în crearea condiţiilor prielnice şi adecvate 

de dezvoltare fizică şi spirituală pentru aceşti copii. 

În terminologia juridică, noţiunea de adopţie are trei înţelesuri: de act juridic, de 

raport juridic şi de instituţie juridică. 

Ca act juridic, adopţia desemnează însumarea voințelor persoanelor, chemate, potrivit legii, 

să-şi exprime consimţământul la adopţie. 

Ca raport juridic, adopţia evocă legătura de rudenie civilă rezultată din actul juridic al 

adopţiei încuviinţat de către instanţa de judecată competentă. 

Ca instituţie juridică, noţiunea de adopţie are înţelesul de totalitate a normelor juridice care 

reglementează atât actul juridic al adopţiei cât şi relaţiile juridice rezultate din acesta. 

 Adoptia mai poate fi clasificată în:  

-adopţie nationala – atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa 

obişnuită în Republica Moldova; 

- adopţie internaţională – adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie 

adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma adopţiei, copilul urmează 

să aibă aceeaşi reşedinţă cu cea a adoptatorului.  

Legea prevede că pot adopta copii persoanele care au atins vârsta de 25 de ani și 

care au capacitate deplină de exercițiu. Adoptatorii trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în 

vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani,ce trebuie să 

îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare dezvoltării multilaterale și 

armonioase a personalității copilului. În cazul cuplurilor (soț și soție), adopția de către aceștia 

este permisă numai dacă căsătoria lor durează de cel puțin 3 ani până la momentul depunerii 

cererii de adopție. De asemenea, legea stabileste și interdicțiile privind adoptia, copii care 

pot fi adoptați precum și procedura în care poate fi realizată. 

Adopția copilului trebuie să fie agreată și dorită. Important e să nu le fie frică de 

adopție, atît potentialilor adoptatori cît și celor supuși adopției. Majoritatea oamenilor 
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abordează adopția ca pe o satisfacere a unei necesități personale, completarea unui gol în 

viața lor. 

  

Cuvinte cheie: adopţie, copil adoptat, părinte adoptator, percepţie socială 

 

 

COMPETENȚA ORGANELOR DE URMARIRE PENALĂ 

 

Autor: Mihaela MÎNDRU 

Coordonator științific: Oxana CIUDIN, asit. univ.,  

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Necesitatea luptei contra manifestărilor infracţionale din societate a determinat 

realizarea reprimării acestora în anumite forme şi tipare juridice, reglementate minuţios în 

normele penale sau de procedură penală. Atragerea răspunderii penale a celor ce au săvârşit 

infracţiuni se realizează în cadrul procesului penal, însă din această caracteristică, de 

instrument prin care se realizează această angrenare a răspunderii penale, decurge şi 

necesitatea de a constitui un mijloc eficient prin care, persoanele învinuite pe nedrept, să se 

poată apăra şi să-şi poată dovedi nevinovăţia. Urmărirea penală implică activitatea de 

efectuare a investigațiilor unui caz în care sunt administrate probe. Organul de urmărire 

penală trebuie să întreprindă toate acțiunile în limitele legii pentru a descoperi faptul, precum 

și persoana care l-a comis. Urmărirea penală, ca fază a procesului penal, începe prin pornirea 

acestuia de către organele de urmărire penală, fiind condiţionată însă de existenţa unor date 

suficiente cu privire la infracţiunea săvârşită. La fel, organul de urmărire penală efectuează 

acțiuni în vederea desfășurării acțiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor 

dobândite ilegal. Organul de urmărire penală îl anunță imediat pe procuror despre 

infracțiunea comisă și despre declanșarea acțiunii de urmărire penală. Organele de urmărire 

penală sînt reprezentate de ofiţeri de urmărire penală Ofiţerii de urmărire penală sînt 

independenţi, se supun legii şi indicaţiilor scrise ale conducătorului organului de urmărire 

penală şi ale procurorului. Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi 

statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale 

persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor 

presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită 

potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi 

condamnată. Sub acest aspect, competenţa de a supraveghea, respectiv de a efectua 

urmărirea penală, constituie formele principale şi exprese de competenţă funcţională a 

procurorului, în timp ce forma subsidiară (implicită) a acesteia rezultă din posibilitatea 

exercitării funcţiei judiciare prevăzută în lege. Organele de urmărire penală şi instanţele 

judecătoreşti în cursul procesului sînt obligate să activeze în aşa mod încît nici o persoană 

să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată şi ca nici o persoană să nu fie supusă 

în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere ori să nu fie victima 

încălcării altor drepturi fundamentale.  

 

Cuvinte cheie: competență, proces penal, ofițer urmărire penală, instanță 
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judecătorească, circumstanțe 

 

 

 

ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA MEDIATORILOR 

 

Autor: Oleg DANILCEAC 

Coordonator științific: Oxana CIUDIN, asist. univ. 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Medierea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire, reglementare și 

soluționare a conflictelor. Pentru ca procesul de mediere să fie eficient, este imperios necesar 

să fie convinși antagoniștii de meritele medierii. Creșterea nivelului de calitate în 

desfășurarea procesului de mediere și a rezultatelor sale poate fi realizată și prin utilizarea 

co-medierii, care constă în asistarea părților de către doi sau mai mulți mediatori, constituiți 

în una sau mai multe echipe, în funcție de complexitatea procesului asistat. Astfel, medierea 

se întemeiază pe cooperarea părților și utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici 

specifice pentru fiecare caz separat, bazate pe comunicare și luarea în considerare a unicităţii 

fiinţelor umane implicate în conflict/litigiu. Co-medierea se recomandă în situațiile în care 

cazul are un grad ridicat de dificultate (de exemplu în situațiile în care cazul este complex, 

există un număr mare de participanți la dispută, există dezechilibre majore de putere între 

părți, părțile aparțin unor categorii culturale, profesionale, de gen, orientare sexuală etc. 

Procesul se desfășoară în sesiuni separate, părțile nu sunt sau nu se recomandă sa fie în 

contact direct, pentru asistare sunt necesare competențe specializate pe care nu le are un 

singur mediator, mediatorii trebuie să răspundă unor cerințe speciale, impuse de 

caracteristicile părților participante la proces sau de norme obligatorii etc.).Medierea se 

bazează pe acordul părţilor să intre într-o sesiune de mediere care pot pe parcursul acesteia 

să o întrerupă în orice moment dacă doresc. Mediatorul nu trebuie confundat cu 

negociatorul! Atunci când comunicarea dintre partile în conflict este defectuoasa - aceasta 

poate fi însuși cauza apariției conflictului ori escaladarea lui (dacă rădăcinile sale sunt altele 

decât comunicarea deficitară dintre părți). Medierea propune a treia parte - neutra 

conflictului - care să intermedieze comunicarea dar și să procedeze la reflectarea conflictului 

reciproc în părți - astfel ca fiecare să înțeleagă exact disputa conform propriilor sisteme de 

valori. Activitatea mediatorului este reglementată prin legea cu privire la mediere. Prezenta 

lege determină statutul mediatorului, formele de organizare a activităţii de mediator şi 

cerinţele pentru înregistrarea organizaţiilor de mediere, principiile desfăşurării procesului de 

mediere şi efectele acestuia, particularităţile medierii în domenii specifice, precum şi 

competenţa autorităților și a instituţiilor statului în domeniul medierii. Inițierea medierii în 

condițiile prezentei legi constituie temei pentru suspendarea procesului civil sau procedurii 

arbitrale de la data semnării contractului de mediere. Mediatorul trebuie să ofere părţilor 

posibilitatea să exploreze şi să discute orice posibilitate de soluţionare a conflictului. 

Flexibilitatea procesului de mediere sugerează că algoritmul şi modalităţile de realizare a 

procesului de mediere pot fi adaptate la particularităţile individuale şi dorințele părților, iar 

acest fapt face din mediere un mijloc mai puțin formal de rezolvare a conflictelor.  
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Cuvinte cheie: mediere, negociere, conflict, prevenire, reducere 

 

 

CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR 

 

Autor: Dumitrița OBREJA 

Coordonator științific: Oxana CIUDIN, asist. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Cercetarea criminalistică a infracţiunilor parcurge anumite etape și se desfășoară 

după anumite metode de cercetare. Pentru a cerceta infracțiune trebuie să cunoaștem 

elementele principale ale unei activități infracționale, iar acestea sunt: 

 Subiecții activității sunt personajele principale ale infracţiunilor 

 Mijloacele și obiectele ce se utilizează pentru a atinge scopul ilicit 

 Obiectul atentatului (victima) este omul și lucrurile materiale ce-i aparțin sau îl 

înconjoară 

 Urmele activității infracționale 

Caracteristica criminalistică a infracţiunilor este un sistem de cunoștințe privind 

particularitățile tipice ale anumitor categorii și grupuri de infracţiuni, analiza cărora permite 

a judeca despre căile optimale de descoperire și cercetare a acestora. Cele mai relevante sunt: 

 Trăsăturile distinctive ale informației inițiale 

 Date privind obiectul atentatului 

 Informații vizând modul de pregătire și comitere a infracţiunii 

Metodica criminalistică se ocupă de studierea formelor în care se săvârșesc 

infracţiunile și delimitarea acestora după anumite criterii cum ar fi: 

 Cunoașterea modalităților de săvârșire a infracţiunilor și determinarea obiectului 

probațiunii 

 Elaborarea procedeelor de organizare a activității de cercetare 

 Determinarea oportunități și succesiunea activităților procesuale 

 Stabilitatea aspectelor tactice și tehnice activităților de cercetare 

Investigarea infracţiunilor a fost și rămâne un proces de stabilire a adevărului cu 

privire la împrejurările și autorul comiterii faptelor penale, realizat de persoane împuternicite 

prin lege de a efectua acțiuni de urmărire penală, măsuri criminalistice și speciale de 

investigare în formele prevăzute de codul de procedură penală și alte acte normative. Iar 

planificarea și organizarea cercetării penale au drept scop desfășurarea unei activități de 

calitate și corelarea tuturor măsurilor și acțiunilor întreprinse, astfel ea trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

 Să fie just orientată, atât în privința naturii faptei comise, cât și a împrejurărilor săvârșirii 

ei 

 Să se bazeze pe cunoașterea metodelor și mijloacelor săvârșite de autor 

 Să se bazeze pe un minim de date și materiale faptice 

 Să asigure elaborarea judiciară a versiunilor, precum și verificarea acestora 

Variantele posibile, sub care infracțiunile și împrejurările acestora pot și înfățișate 

în baza datelor deținute la o anumită etapă de cercetare, și care urmează a fi verificate, poartă 
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denumirea de versiuni criminalistice 

Elaborarea și verificarea versiunilor este o metodă de lucru inerentă activități de 

urmărire penală. Pentru aplicarea unor versiuni care să servească pe deplin adevărului este 

necesar să se dețină date și informații despre fapta cercetată și folosirea unor forme logice 

de raționament. Versiunile de urmărire penală se împart în generale, principale și secundare 

după obiectul și întinderea lor. 

În concluzie cercetarea criminalistică a infracţiunilor este un proces destul de amplu 

care are că scop restabilirea evenimentului infracțional produs în trecut, astfel cercetarea 

criminalistică are un scop bine definit în stabilirea propriu-zisă a infracţiunii. 

 

Cuvinte cheie: infracțiune, cerecetare criminalistică, probă, corp delict, versiune. 
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SECȚIUNEA VII. ECONOMIE, INGINERIE ȘI 

ȘTIINȚE APLICATE 

 

IMPACTUL MEDIULUI CONCURENȚIAL ASUPRA ACTIVITĂȚII 

ECONOMICE A S.A „FABRICA DE BRÂNZETURI DIN CAHUL” 

 

Autor: Cristina FAZLÎ 

Coordonator științific: Andrei POPA, dr. hab., prof. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

Cercetarea realizată în cadrul „Fabricii de Brânzeturi din Cahul”, a scos în evidență 

mai multe probleme cu care se confruntă această întreprindere de-a lungul anilor. Pe lângă 

faptul că pe parcursul a șase ani întreprinderea a acumulat sume mari de datorii față de 

furnizorii și angajații săi, aceasta mai reușește să se confrunte cu piedici din partea 

concurenților autohtoni de produse lactate. În urma cercetării efectuate s-a ajuns la concluzia 

că „Fabrica de Brânzeturi din Cahul” este înconjurată de concurenți mult mai puternici, 

conform cotelor de piață deținute, care reușesc să ofere consumatorilor produse lactate într-

un sortiment mai larg, cu calități gustative mai apreciate, termen de valabilitate mai extins 

și prețuri mult mai accesibile care se află în concordanță cu calitatea oferită produsului. 

Totodată analiza prețurilor pentru același produs la producători diferiți, a condus spre 

concluzia că concurenții oferă un preț mai redus, însă calitate mai înaltă a produsului. Drept 

urmare, autorul consideră că pentru ca „Fabrica de Brânzeturi din Cahul” să poată face față 

concurenților pe piața lactatelor, este necesar de a implementa strategii corespunzătoare de 

dezvoltare durabilă a întreprinderii. 

Cercetarea realizată asupra temei „Impactul mediului concurențial asupra activității 

economice a S.A „Fabrica de Brânzeturi din Cahul” scoate în evidență rolul și influența 

concurenței asupra derulării activității întreprinderii, scopul acesteia constând în „Evaluarea 

impactului politicilor de preț-calitate a concurenților asupra S.A „Fabrica de Brânzeturi din 

Cahul”. 

Cunoscând informațiile referitoare la situația din cadrul Fabricii de Brânzeturi din 

Cahul, s-a putut efectua o analiză a activității acesteia care, prin urmare, a scos în evidență 

mai multe probleme cu care se confruntă această întreprindere de-a lungul anilor. Pe lângă 

faptul că pe parcursul a șase ani întreprinderea a acumulat sume mari de datorii față de 

furnizorii săi, dar și față de angajați, aceasta mai reușește să se confrunte cu piedici din partea 

concurenților autohtoni de produse lactate. De ce concurența reprezintă un pericol pentru 

Fabrica de Brânzeturi din Cahul ? Din simplul motiv că consumatorii sunt atrași de produsele 

lactate care au un preț accesibil dar și calitate garantată. În acest sens Fabrica de Brânzeturi 

are de pierdut, deoarece aceasta oferă produse cu un termen de valabilitate foarte scurt, iar 

faptul că întreprinderea își are propria lozincă de a nu folosi adaosuri, îi provoacă pierderi și 

anume din acest motiv concurenții sunt mai avansați, fiindcă acest lucru nu-i permite fabricii 

să livreze producția sa la distanțe mai mari pe întreg teritoriu țării. Concurenții sunt avantajați 
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deoarece își livrează producția în toată țara, iar unii dintre ei chiar în afara acesteia. 

Impactul mediului concurențial asupra activității economice a întreprinderii este 

unul foarte semnificativ, cu urmări negative pentru Fabrica de Brânzeturi din Cahul. Atunci 

când concurenții oferă produse mai calitative, consumatorii devin fideli unei anumite mărci. 

La fel și în cazul prețurilor. Prețul trebuie să se afle în concordanță cu calitatea produsului. 

Așa cum în Republica Moldova există mai multe întreprinderi producătoare de produse 

lactate, lupta pe piața acestor produse este una semnificativă. Concurenții oferind produse 

pe placul consumatorului sunt avantajați, iar Fabrica de Brânzeturi din Cahul fiind o 

întreprindere locală care nu se bucură de un renume cel puțin regional, își diminuiază șansele 

de a face față fabricilor mai dezvoltate din punct de vedere economic, cu sortiment bogat, 

produse calitative, diversificate și preț atrăgător. 

Industria produselor lactate din Republica Moldova este reprezentată dintr-un număr 

mare de producători de lactate, care concurează între ei, în unele cazuri această concurență 

este privită pozitivă, iar în alte cazuri negativă, deoarece unele întreprinderi pot face față 

concurenței prin lărgirea sortimentului lor de produse, iar altele ne putând face față, nu au 

decît să fie în pierdere. Concurenții Fabricii de Brânzeturi din Cahul sunt reprezentați de 

firme destul de mari și puternice comparativ cu aceasta, cum ar fi: S.A JLC, LAPMOL 

S.R.L, Fabrica de brânzeturi din Soroca, S.A Lactis, S.A Inlac, Fabrica Oloi Pak” SRL și 

altele, pentru care au fost calculate cotele relative și absolute de piață pentru a observa poziția 

fiecărei fabrici pe piața produselor lactate din R. Moldova. 

Autorul consideră că calitatea produselor se poate aprecia și prin intermediul 

volumului vânzărilor a unei anumite întreprinderi, deoarece cu cât mai mult se vinde, cu cât 

mai mult crește venitul din vânzări, cu atât se consideră că întreprinderea propune spre 

vânzare produse care sunt apreciate și satisfac pe deplin cerințele consumatorilor, fapt pentru 

care aceștia devin fideli unei anumite fabrici. 

Din analiza efectuată, autorul a depistat că Fabrica de Brânzeturi din Cahul se 

confruntă cu o problemă care trebuie rezolvată cât mai rapid dacă se dorește ca întreprinderea 

să activeze în continuare. Analizând prețurile pentru un singur produs, autorul a realizat că 

această fabrică nu pune accent pe concordanța dintre prețul și calitatea produsului oferit. 

Drept urmare, dacă pentru un litru de lapte există un preț atât de exagerat pentru o fabrică 

care nu este cunoscută măcar la nivel național, se poate deduce că și celelalte produse lactate 

la aceasta întreprindere sunt mai scumpe comparativ cu concurenții săi autohtoni, fapt pentru 

care consumatorii aleg produsele altor întreprinderi, iar volumul vânzărilor produselor 

lactate fabricate de Fabrica de Brânzeturi din Cahul va scădea și mai mult în continuare, 

totodată scăzând și veniturile din vânzări, în cazul în care întreprinderea nu va adopta unele 

alternative strategice potrivite pentru redresarea tuturor problemelor prezente la fabrica dată. 

Totodată, în situația formată, atunci când Fabrica de Brânzeturi din Cahul oferă spre 

vânzare produse mult mai scumpe decât concurenții săi mult mai dezvoltați din punct de 

vedere economic, întreprinderea poate să diminueze din costuri și să-și modifice prețurile, 

astfel poate aceste produse vor fi procurate într-un volum puțin mai mare comparativ cu cel 

din prezent. 

Drept urmare s-a constatat ca pentru a-și putea continua activitatea sa economică, 

Fabrica de Brânzeturi din Cahul ar trebui să-și modifice politica din cadrul întreprinderii, ar 

trebui adoptate unele alternative strategice cum ar fi : modificarea tehnologiei de producere 

a lactatelor, adăugarea conservanților permiși, mărirea termenului de valabilitate, 
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transportarea produselor în diferite orașe ale țării și nu în ultimul rând scăderea prețurilor, 

pentru ca acestea să se afle la un nivel aproximativ cu prețurile consumatorilor. 

 

Cuvinte cheie: concurență, calitate, preț, dezvoltare. 

 

 

IMPORTANȚA PLANIFICĂRII CARIEREI 

 

Autor: Iulia MÂNDRU 

Coordonator științific: Irina TODOS, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Cercetarea respectivă include o scurtă prezentare generală despre importanța 

dezvoltării carierei, deoarece mulți indivizi consideră că este dificil să dezvolte o strategie 

eficientă de dezvoltare a carierei sale. 

Oamenii au avut întotdeauna cariere, însă numai relativ recent managementul 

resurselor umane și-a orientat mai serios atenția sau preocupările asupra metodelor şi căilor 

de dezvoltare a carierelor, precum și asupra tipului de planificare necesară pentru atingerea 

scopurilor acestora. 

Gestionarea carierei necesită o analiză continuă a abilităților, performanțelor, a 

tendințelor individului, aceasta poate fi privită ca o succesivitate de stadii ale carierei în 

simbioză cu stadiile vieții. Drept punc de plecare pentru autocunoașterea abilităților, 

sistematizate conform analizei SWOT, se stabilesc punctee forte și slabe, de la care se 

identifică oportunitățile acestor puncte forte, și amenințările punctelor slabe. Un aspect 

important este faptul că punctele forte și sabe pot fi influențate de individ, în timp ce 

oportunitățile și amenințările fiind niște factori de influență externi, nu pot fi direct 

influențați de individ 

Printre crințele carierei s-a identificat a fi: performanța înaltă ce constituie baza 

succesului în carieră, ulterior urmează rezistența vizibilă la locul de muncă determină 

frofesionalismul în organizarea eficientă a activităților necesare de îndeplinit, dorința pentru 

schimbare, sau altfel zis flexibilitatea la noile modificări apărute pe piața muncii, 

planificarea propriei cariere și educația continuă, toate acestea contribuie la evoluția și 

dezvoltare carierei. 

Planificarea carierei implică, de asemenea, armonizarea nevoilor și aspirațiilor 

individuale cu nevoile și oportunitățile organizaționale. Aceasta înseamnă că, pentru a fi cât 

mai eficientă, planificarea carierei trebuie să realizeze o concordanță între scopurile carierei 

individuale și nevoile de personal ale organizației între eforturile individuale de dezvoltare 

și programele de pregătire și dezvoltare. 

Prin urmare, planificarea carierei constituie un proces deosebit de complex și 

sistematic de stabilire a obiectivelor carierei, de elaborare și implementare a strategiilor, de 

autoevaluare și analiză a oportunităților, precum și de evaluare a rezultatelor. De asemenea, 

procesul planificării carierei angajează atât responsabilitatea individului, cât și a 

organizației. Astfel, individul trebuie să-și identifice aspirațiile sau capacitățile, iar prin 
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evaluare și consiliere să înțeleagă care sunt eforturile necesare sau cerințele de pregătire și 

dezvoltare. 

Această cercetare abordează definițiile carierei și dezvoltării carierei, tehnici de 

dezvoltare a carierei și strategiile. De asemenea, abordează scopul carierei, finalizând cu 

recomandări privind dezvoltarea carierei. 

 

Cuvinte cheie: carieră, dezvoltarea carierei, stadiile carierei, scopul carierei. 

 

 

 

MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXTUL TEORIEI 

GENERAȚIONALE 

Autor: Lidia CHIȚANU 

Coordonator științific: Irina TODOS, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

Motivația și stimularea angajaților este unul dintre factorii importanți ai progresului 

economic, deoarece acestea sunt instrumentele cheie pentru cea mai eficientă utilizare a 

potențialului uman. Motivarea personalului este o problemă cercetată pe larg, ceea ce a 

condus la apariția, în literatura de specialitate, mai multor teorii ale motivației, dar o dată cu 

dezvoltarea progresului în toate domeniile vieții, condițiile de muncă și cele sociale s-au 

schimbat și respectiv nu toate metodele vechi acționează asupra motivației și performanței 

angajaților. În 1991, oamenii de știință americani Neil Howe și William Strauss au creat 

teoria generațiilor. Potrivit lor, la fiecare 20-25 de ani se naște o nouă generație de oameni 

care au trăsături de caracter, obiceiurile și caracteristicile diferite față de cei născuți în altă 

perioadă, iar apoi se repetă pentru generațiile viitoare. 

Problema cercetării care va fi abordată în acest studiu se concentrează pe faptul că 

fiecare generație are o abordare diferită a companiei, a colegilor de muncă și a muncii în 

sine, bazată pe valori diferite ale muncii. O revizuire a celor mai importante teorii 

motivaționale a dezvăluit că organizațiile nu au luat în calcul această discrepanță de vârstă a 

angajaților . Această lipsă de determinare face ca organizația să răspundă mai dificil nevoilor 

unei forțe de muncă mulți-generaționale în creștere. Prin urmare, există necesitatea unui 

studiu mai aprofundat al acestui subiect. Deși nu există un consens privind datele de naștere 

exactă care definesc fiecare generație, ele sunt, în general, împărțite în cinci grupe distincte: 

Tradiționaliștii - născuți între 1927 și 1945; Baby Boomers – născuți între 1946 și 1964; 

Generația X – născuți între 1965 și începutul anilor 1980; Generația Y – născuți în 1980 sau 

mai târziu; Generația Z – cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani, tinerii care intră acum pe piața 

forței de muncă. 

Fiecare generație are propriile valori viziune asupra lumii, comportament. De 

exemplu majoritatea tradiționaliștilor sunt pensionari, iar cei care sunt încadrați în câmpul 

muncii sunt loiali și harnici, însă sunt mai puțini capabili să utilizeze tehnologia modernă. 

Baby Boomers consideră că munca în echipă este cheia succesului, Generația X preferă un 

program de muncă flexibil care să le permită să petreacă timpul liber cu familia. Generația 

Y nu sunt pregătiți să lucreze pentru o companie timp de mulți ani, preferă un program 

flexibil și o recompensă imediată pentru munca depusă. Pentru tinerii din Generația Z 



Conferința științifică a studenților și masteranzilor: 

„Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare” 

18 mai 2021, Cahul 

 

57 
 

dezvoltarea personală și profesională la locul de muncă se numără printre cei mai importanți 

factori motivatori. 

Deci, implementarea teoriei generaționale în managementul personalului face 

posibilă îndeplinirea cerințelor atât ale angajaților, cât și ale angajatorilor. În acest articol s-

a stabilit că diferențele dintre generații în modernitate lumea a stabilit sarcini dificile pentru 

specialiștii în resurse umane, deoarece este necesar să se coreleze obiectivele companiei și 

obiective cu interese ale oamenilor cu valori diferite. Dacă managerii vor ține cont de această 

teorie atunci când vor crea un sistem de motivație și stimulente, aceasta va permite 

companiei să crească productivitatea angajaților, să crească profiturile, să reducă rotația 

personalului și să atragă noi angajați. 

 

Cuvinte cheie: motivația angajaților, teoria generațională, resurse umane. 

 

 

 

IMPORTANȚA CONTABILITĂȚII ÎN MANAGEMENTUL 

ANTREPRENORIAL 

 
Autor: Daniela BĂRBIERU 

Coordonator științific: Sofia DONEA, asist. univ., 
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 
Tranziția la economia de piață, impune mediului economic să încadreze un model 

de gestiune bazat pe sistemul unui management de performanță, care utilizează instrumente 

ale științei economice ce au la bază informații contabile adecvate. Contabilitatea constituie 

baza sistemului informațional în activitatea de gestiune și se consideră ca un instrument 

indispensabil pentru planificarea activității și fundamentarea deciziilor în scopul intervenției, 

organizării și dirijării activității, întărind poziția concurențială pe piață.  

Planificarea strategică vizează dezvoltarea şi consolidarea afacerii pe termen lung şi 

are ca obiective fundamentale creşterea cifrei de afaceri prin realizarea programelor şi 

proiectelor investiţionale previzionate. 

Dezvoltarea continuă și favorabilă a unei companii depinde de câțiva factori 

esențiali, iar unul dintre aceștia este informația financiar-contabilă, setul de date care reflectă 

transparent situația firmei și reprezintă o bază importantă pentru strategia de dezvoltare. 

În scop de utilitate și interpretare a informației pentru decidenți, contabilitatea 

generalizează datele în rapoartele contabilității de gestiune și contabilității financiare.  

Contabilitatea de gestiune informează sistemul managerial prin diverse rapoarte 

adaptate nevoilor interne, despre efectele rezultatelor decizionale pe grupe de operațiuni, 

abaterile constatate, pricina și soluții pentru corectare. Deciziile manageriale au la bază 

calcule pe cifre reale din evidența contabilă utilizate pentru: procesele de planificare, 

proiecte de bugetare, strategii de dezvoltare, etc. 

Orice activitate crează tangență cu reglementările legale de impunere, astfel 

contabilitatea asigură corectitudinea calculării și transferării la timp a obligațiilor fiscale, 

întrucât în caz contrar se percep amenzi și penalități în detrementul întreprinderii. 

Contabilitatea financiară sintetizată prin situaţiile financiare anuale, informaţiile 
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necesare managerilor în vederea gestiunii relaţiilor cu terţii, alegerii proiectelor de investiţii 

şi surselor de finanţare. Datele contabile sunt utilizate pentru calcularea diverșilor indicatori, 

care ajută sistemul managerial să facă schimbări în strategiile entității, explorând idei 

precum „ce-ar fi dacă... „ astfel se iau decizii de modificare, sau renunțare la unele acțiuni.  

Analiza performanţelor unei întreprinderi, inclusiv a rentabilităţii acesteia, sunt 

necesare pentru o corectă apreciere şi evaluare a eventualelor modificări esenţiale privind 

resursele economice pe care le-ar putea controla în viitor. Analiza economico-financiară și 

protecția contabilă, constată eficiența gestionării resurselor financiare deținute de către 

entitate și ajută la orientarea necesității de modificare a strategiilor.  

Astfel informațiile generalizate prin rapoartele contabilității manageriale și 

financiare sunt esențiale pentru managerii din sectorul antreprenorial privind eficiența 

gestiunii activității economice. 

Astfel, contabilitatea este un pilon important în susținerea unei afaceri și în 

dezvoltarea ei. Priorităţile antreprenorului în activitatea sa sunt asigurarea capacităţii de 

generare a fluxului de numerar, a eficienţei de utilizare a activelor şi a unei rentabilităţi cât 

mai înalte a afacerii. Contabilul nu doar că simplifică lucrul unui manager, dar împreuna cu 

acesta sporește dezvoltarea organizației pentru care lucrează.  

Rolul contabilității în management este acela de a asigura în mod constant 

menținerea unui grad înalt de rentabilitate a companiei. Contabilitatea oferă informaţii care 

permite managementului să facă deciziile importante pentru afacere. Contabilitatea este o 

unealtă importantă pentru management, fiind şi denumită „Limba unei afaceri”. 

 

Cuvinte-cheie: contabilitate, gestiune, sistem managerial, decidenți, tendințe 

economice, evidența.  

 

 

 

PROVOCĂRILE ANULUI 2020 ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BILANȚUL CONTABIL 

 

Autor: Valentina BUTMALAI 

Coordonator științific: Irina ȘCHIOPU, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

 

Noile reglementări contabile cu privire la situațiile financiare au adus modificări nu 

doar la termenul de prezentare a situațiilor financiare dar și la formele posibile de întocmire 

precum și formele bilanțului contabil ce poate fi prezentat. Rolul principal al situațiilor 

financiare este acela de a satisface nevoile informaționale ale utilizatorilor, este justificat de 

relația dominantă existentă în viață unei entități economice reprezentată de raportul dintre 

proprietarii acesteia și managerii ei. Creșterea numărului utilizatorilor potențiali ai situațiilor 

financiare a condus la exercitarea unei presiuni din ce în ce mai puternice pe linia publicării 

informațiilor financiare, iar prezența și amploarea riscului de conflict dintre administratorii 

și utilizatorii externi implică necesitatea publicării și auditării situațiilor financiare, astfel au 

apărut și noile reglementări care tind să aducă situațiile financiare prezentate în țara noastră 

cât mai aproape de standardelor internaționale și care să satisfacă acele nevoi informaționale 

a utilizatorilor externi. Rolul și importanța bilanțului contabil este de asemenea 
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incontestabilă, din cele mai vechi timpuri se vorbește despre bilanț, care reprezintă un 

instrument contabil ce prezintă situație finală a unei activități desfășurate. În articolul dat 

autorul dorește să dezvăluie care sunt diferențele care au parvenit odată cu noile reglementări 

contabile și care este impactul lor, cui îi va ușura activitate și pentru cine din contra o va face 

mai împovărătoare, cum este dezvăluit în noile bilanțuri contabile patrimoniul entității și 

care sunt criteriile de prezentare a activelor și pasivelor entităților, la toate aceste întrebări 

autorul aspiră să răspundă în articolul dat.  

 

Cuvinte cheie: bilanț, activ, pasiv, patrimoniu, entitate 

 

 

 
ASIGURAREA UNEI EVIDENȚE EFICIENTA ÎN SCOPUL CREȘTERII 

CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE  
Autor: Jana BUTUC 

Coordonator științific: Sofia DONEA, asist. univ., 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu ” din Cahul 

 

Statul își realizează funcțiile sale prin intermediul instituțiilor publice, care prin 

sarcinile de execuție redistribuie venitul național, finanțând cheltuelile aferente serviciilor 

publice. Astfel statul își exercită sarcinile prin finanțarea serviciilor publice necesare 

cetățenilor, iar structurile de evidență contabilă au menirea să urmărească eficiența cheltuirii 

banului public pentru a spori calitatea execuției. 

Calitatea serviciilor publice este dată de gradul în care acestea satisfac necesitățile 

permanente de interes ale consumatorilor, ce poate fi exprimat prin timpul cheltuit pentru 

prestarea serviciilor , sau prin gradul de confort asigurat de serviciile respective, ori prin 

efectul pe care îl au asupra intelectului , sănătății , siguranței , integrității consumatorilor . 

Prin intermediul contabilității-ca structură de gestiune, statul se asigură de eficiența evidenței 

surselor financiare distribuite conform destinației stabilite, se preântâmpină încălcările. 

Unul din factorii importanți ce contribuie la creșterea calității serviciilor publice este 

evidența economica, prin intermediul cărora, administrațiile publice cunosc performanțele 

din situațiile financiare, iar aceasta le permite să adopte decizii orientate spre îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor prestate și utilizarea raţională a resurselor instituţiei în concordanţă cu 

reglementările de stat. 

Ca formă principală a evidenţei economice, contabilitatea înregistrează, urmăreşte 

şi controlează acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric. Contabilitatea este 

principalul sistem de informaţii al instituțiilor de stat prestatoare de servicii publice. 

Informațiile contabile sunt reale, precise, complete, operative - reprezentând tabloul de bord, 

suportul deciziilor economice, financiare și de gestiune pentru decidenți. Eficiența evidenței 

în sectorul public ține de folosirea rațională a resurselor bugetare. Necesitatea în folosirea 

eficientă a surselor bugetare rezultă din limitarea acestora și din nevoia de a acoperi cît mai 

multe necesități ale cetățenilor. Neglijarea eficienței în evidență duce la risipa banului public.  

Eficientizarea şi modernizarea serviciilor publice, au drept scop transpunerea în 

practică a angajamentului administrațiilor publice de a asigura o bunăstare a cetățenilor, prin 

oferirea serviciilor publice calitative, operative, accesibile, transparente şi eficiente pentru 
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un număr cât mai mare de persoane cu îmbunătățirea în mod continuu a calității şi 

accesibilității acestora, în funcție de interesele și nevoile cetățenilor poate fi realizată prin 

asigurarea unei evidențe contabile eficiente. 

Calitatea serviciilor prestate de către funcţionari nu trebuie privită ca un scop în sine, 

ci ca o consecinţă a calităţii întregii activităţi a administrației publice, calităţii personalului 

angajat, calităţii sistemului de organizare şi conducere, calităţii relaţiilor dintre cetăţeni şi 

funcţionari. În acest context, pentru consolidarea responsabilității autorităților 

administrative, instituțiilor publice şi întreprinderilor de stat pentru a îmbunătăți gestionarea 

acestora şi a asigura prestarea celor mai bune servicii publice este necesară o abordare 

strategică a activității acesteia bazată pe o evidență economică strictă  

O bună administrare și evidență a surselor bugetare sporește eficiența acestora prin 

creșterea volumului și calității serviciilor publice. În scopul creșterii calității serviciilor 

publice se recurge la bugetare pe bază de programe și performanță, care stabilesc scopuri, 

obiective și indicatori de evaluare la fiecare etapă a procesului bugetar. Aceste programe 

sunt focusate pe performanță în execuția procesului bugetar.  

În concluzie, calitatea serviciilor prestate determină buna imagine a statului în fața 

cetățenilor ce se manifestă prin mândrie, devotament și atitudine civică.  

 

Cuvinte cheie: Evidență eficientă, servicii publice, gestiune, eficiență, calitate.  

 

 

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI PERFECȚIONAREA ACESTEIA 

Autor: Marina CERNOIVANENCO 

Coordonator științific: Irina ȘCHIOPU, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Fiecare mișcare a individului este însoțită de utilizarea energiei, a timpului, a 

bunurilor sau a banilor. La nivelul întreprinderii aceste utilizări se consideră a fi cheltuieli 

fără de care desfășurarea activității este imposibilă. O recunoaștere și evaluare corectă a 

elementelor de cheltuieli în baza unor criterii concrete stabilite de Standardele Naționale de 

Contabilitate determină înregistrarea ulterioară a acestora în contabilitate. Pe de altă parte, 

din motivul diversității tipurilor de cheltuieli și a tipurilor de activități desfășurate de entități, 

întreprinderile pot aborda mai liber atribuirea unei cheltuieli la o anumită categorie. 

Reflectarea contabilă a cheltuielilor are scopul de a calcula în final profitul obținut. 

Concomitent cu obținerea profitului, apar și obligațiile față de autoritățile publice cu privire 

la impozitul din profit. Aici și rezultă legătura dintre contabilitatea cheltuielilor întreprinderii 

și fiscalitate, care se bazează pe prevederile Codului Fiscal. Chiar dacă cele două segmente 

urmăresc scopuri diferite, tangența lor reprezentată de cheltuieli și venituri le determină să 

acționeze împreună. Astfel, contabilitatea presupune a fi o bază informativă pentru 

fiscalitate, cu anumite modificări ulterioare în funcție de deductibilitatea cheltuielilor, care 

îngreunează lucrul contribuabilului. Deducerea reprezintă suma care se diminuează din 

venitul brut când are loc determinarea venitului impozabil. Astfel, dacă cheltuielile din 

contabilitatea financiară au caracter deductibil atunci ele vor fi recunoscute și în fiscalitate 
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ca cheltuieli, și vor conduce la diminuarea venitului impozabil. În caz contrar, dacă 

cheltuielile din contabilitate sunt nedeductibile în scop fiscal, atunci acestea vor determina 

majorarea venitului și efectiv, creșterea valorii impozitului necesar de achitat în bugetul de 

stat. Existența anumitor limite în contabilitatea cheltuielilor determină dublarea timpului 

necesar pentru prezentarea informației în scop fiscal aferentă cheltuielilor nedeductibile și 

deductibile. Din acest motiv reflectarea inițială în contabilitate a caracterului de deducere a 

cheltuielilor este importantă pentru contribuabil, care apoi foarte ușor va selecta datele 

necesare în scopuri fiscale. 

 

Cuvinte-cheie: cheltuieli, recunoaștere, contabilitate financiară, fiscalitate, 

deductibil, nedeductibil. 

 

 

 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE CREDITELOR ȘI DEPOZITELOR 

BANCARE 

Autor: Ion PORUMB 

Coordonator științific: Iulia VICOL, lect. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

De-a lungul timpului, banii au căpătat o importanță tot mai mare, iar în societatea 

din zilele noastre au devenit aproape indispensabili. Este evident că datorita acestora ne 

putem satisface nevoile personale, ne putem dezvolta, crea afaceri. 

Banii reprezintă o parte importantă a vieții de zi cu zi. Gestionarea lor însă poate 

deveni foarte dificilă. Uneori persoanele, întreprinderile sau chiar statul duc lipsă sau 

insuficiență de bani. Banii devin o problemă atunci când nu-i ai în cantitatea dorită, în 

schimb, când îi ai, poți să nu știi ce să faci cu ei și cum să-i cheltui mai bine. 

Astfel situația financiară atât la nivel de persoană fizică, cât și la nivel de persoană 

juridică poate fi diferită și condiționată de anumiți factori, necesități. 

O situație foarte frecventă și uneori necesară, ține de insuficiența resurselor 

financiare, în cazul întreprinderilor, fie pentru a finanța activitatea economică, fie pentru a 

efectua investiții în mijloace fixe , în cazul populației simple resursele sunt insuficiente,de 

regulă pentru bunuri de consum, odihnă, învățătură. În aceste cazuri se apelează la surse 

împrumutate. În prezent cea mai bună opțiune de obținere a surselor financiare o reprezintă 

băncile comerciale, care acordă mijloace bănești sub formă de credite bancare. Acestea la 

rândul său pot fi de multe tipuri, care vin cu anumite avantajele și, desigur, cu unele 

dezavantajele. Printre avantaje se poate enumera: perioada prelungită de rambursare, sumele 

ce pot fi accesate sunt mari, dobânzi rezonabile. Dezavantajele creditelor pot fi următoarele: 

în unele cazuri, băncile percep o garanție și un comision pentru analizarea dosarului, regulile 

sunt destul de stricte atunci când vine vorba de venitul realizat, băncile cer un număr mare 

de acte confirmative. 

O altă situație este surplusul de mijloace financiare și în acest caz pot fi cheltuite 

fără socoteală sau pot fi păstrate sub formă de depozite bancare. Băncile oferă o varietate de 

astfel de depozite, în dependență de necesitățile clienților. Printre avantajele oferite de 

depozite se pot enumera: obținerea unei dobânzi, acces la sumele depuse, sumă mică de 
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depunere. Dar totodată pot exista și dezavantaje, precum: dobândă relativ mică, modificarea 

ratei dobânzii. 

Astfel, în scopul obținerii veniturilor și creșterii investițiilor, produsele oferite de 

băncile comerciale trebuiesc examinate cu atenție. Calculul exact și garanția întoarcerii 

banilor înapoi sunt principalii factori care trebuie urmate atunci când se alege o bancă pentru 

deschiderea unui depozit. 

Republica Moldova chiar dacă este o țară mică, are o ofertă bancară variată, care 

este oferită de cele 11 bănci care își desfășoară activitatea. Condițiile de deschidere a 

depozitelor sau de acordare a creditelor bancare sunt relativ asemănătoare, dar cu unele 

particularități specifice fiecărei bănci. Din cele 11 bănci, primele poziții la nivel performanță 

sunt deținute de Moldova Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB), Victoriabank şi 

Mobiasbancă. 

Operaţiunile bancare de mobilizare a disponibilităţilor băneşti şi de plasare a 

acestora sub formă de produse bancare în cadrul relaţiilor de credit se efectuează prin 

intermediere bancară, cu un anumit preţ. Acest lucru este absolut normal, fiindcă bancile ca 

și orice altă entitate are rolul de a obține profit. Deja marimea acestui preț depinde de mai 

mulți factori, precum: cererea și oferta de servicii bancare, stabilitate economică, gradul de 

inflație, politica Băncii Centrale etc..Dar cred că în momentul actual rolul băncilor în 

societate este esențial.  

Mobilizarea resurselor financiare libere din societate și plasarea lor în circuitul 

economic, permite mișcarea permanentă a banilor, din care au de câștigat absolut toți: cei ce 

plasează disponibilitățile libere sub formă de depozite, obțin venit sub formă de dobândă, iar 

cei ce apelează la credite bancare obțin mijloace financiare necesare la un anumit moment 

dat, iar dacă se utilizează eficient obțin avantaje mai mari față de prețul plătit pentru credite. 

Prin urmare, atât creditele cât și depozitele au avantaje și dezavantaje. Cel mai 

important este de ales varianta potrivită nevoilor personale. 

 

Cuvinte cheie: bani, credite, depozite, bănci. 

 

 

IMPORTANȚA COMBINĂRII ACTIVITĂȚILOR DE PREDARE SINCRON CU 

ACTIVITĂȚILE DE PREDARE ASINCRON ÎN REALIZAREA PROCESULUI 

EDUCAȚIONAL LA DISTANȚĂ 

 

Autor: Elena SCHIȚANU  

Coordonator științific: Svetlana BÎRLEA, dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

Educația la distanță a apărut și s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea explozivă a 

tehnologiilor informaționale și de comunicare. Componenta principală a educației la distanță 

o constituie instrumentele de comunicare, prin intermediul cărora se formează fluxurile 

informaționale dintre participanții procesului educațional, adică dintre profesor și elevi. 

Procesul educațional la distanță oferă numeroase oportunități atât pentru cadrele didactice 
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cât și pentru elevi. Acest proces de educație conturează o nouă viziune asupra învățării, 

pentru că educația la distanță fortifică eforturile între cadrul didactic și elevi.  

Procesul educațional la distanță ar trebui să fie organizat astfel încât să asigure 

dezvoltarea completă a capacităților elevilor. Combinarea corectă a activităților de predare 

sincron cu activitățile de predare asincron devine o garanție că procesul educațional 

desfășurat la distanță va fi unul interesant, captivant, util iar elevii vor fi capabili să 

însușească materialul. Importanța utilizării instrumentelor sincrone și asincrone în cadrul 

procesului educațional la distanță este larg recunoscută, devenind, în ultima perioadă, o 

preocupare utilizată de toate instituțiile de educație. Folosirea acestor instrumente reprezintă 

o modalitate de a asigura desfășurarea și continuarea procesului educațional la distanță. 

Aceste instrumente devin un suport pentru fiecare cadru didactic și creează un climat 

educațional favorabil. Dezvoltarea noilor tehnologii informatice și de comunicare joacă un 

rol extrem de important în cadrul educației la distanță. 

 

Cuvinte cheie: Educație la distanță, instrumente sincrone, instrumente asincrone, 

importanța combinării activităților de predare sincron și activitățile de predare asincron. 

 

 

 

UTILIZAREA BUILDER C++ ÎN CREAREA JOCURILOR DE GÂNDIRE 

 

Autor: Marius-Ioan CRINTEA  

Coordonator științific: Ciprian-Mugurel ENACHE, dr., lect. univ.,  

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul/ 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Lucrarea de cercetare de față este de fapt o aplicație ce ne permite să ne relaxăm în 

renumitul joc de gândire: ,x și 0’ sau din original: ,tic-tac-toe’. Acesta a fost elaborat cu 

ajutorul unui soft „C++ Builder 6”. Cu toate că partea de logică a programului, înfățișează o 

importanță majoră în crearea unui soft, cea vizuală nu este mai puțin necesară, deoarece 

prezintă latura atractivă a proiectului. Mediul dat de dezvoltare rapidă a aplicațiilor, ușurează 

semnificativ elaborarea părții vizuale a unui program. Tabla de joc este oformată din 9 

căsuțe, inițial albe. La fiecare mișcare a jucătorului, aceasta se va schimba în dependență de 

personajul care efectuează acțiunea: fie ‚x’ fie ‚0’. Astfel, programul își va face mișcarea, 

ținând cont de caracterul și mutarea jucătorului. O parte necesară a jocului dat este și mesajul, 

ce anunță câștigătorul sau faptul egalității. Atunci când jocul ajunge la o etapă anumită, 

programul va afișa un mesaj potrivit situației. În cazul în care jucătorul a câstigat partida, 

programul va anunța acest lucru. Dacă în momentul în care tabla de joc fiind completată in 

întregime, niciunul din adversari nu a învins, va fi afișat un mesaj ce anunță egalitatea. 

 

Cuvinte cheie: joc, gândire, creativitate, programare, Builder C++ 
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UTILIZAREA BUILDER C++ ÎN ÎNVĂȚAREA FUNCȚIILOR MATEMATICE 

 

Autor: Petru TERZI  

Coordonator științific: Ciprian-Mugurel ENACHE, dr., lect. univ., 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul/ 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Lucrarea de cercetare dată este o aplicație care generează grafice în dependență de 

funcția aleasă și coeficienți. Cu toate că programul generează niște funcții simple, el ne dă 

posibilitatea să redactăm funcțiile cu ajutorul unor coeficienți. Aplicația va fi foarte 

folositore persoanelor care nu știu cum să deseneze graficul pentru o anumită funcție 

deoarece generarea este foarte exactă. Denumirea programului este “Axis”. Această 

denumire provine de la cuvântul axă. Fereastra programului conține un ComboBox pentru 

alegerea tipului funcției dintr-o listă derulantă, 3 casete pentru a introduce coeficienții 

necesari și cîmpul pentru generarea formulei și un buton care generează graficul. 

Deasemenea programul inițial conține un câmp gol în care va fi generat graficul. În cazul 

alegerii unei funcții programul va genera graficul chiar și dacă nu sunt introduși coeficienții. 

În cazul de mai jos avem o functie putere simplă fără coeficienți, deaceea nu este necesitatea 

de a introduce date în casete. Pe lîngă aceste 4 tipuri de funcții, aplicația poate genera și tipul 

liniar de funcții. Pentru aceasta în prima casetă trebuie să introducem numărul 0. Astfel 

formula funcției rămase va fi f(x)=bx+c. 

 

Cuvinte cheie: grafice, funcții, matematică, învătare, programare. 

 

 

 

ELABORAREA UNEI PLATFORME EDUCAȚIONALE ÎN VEDEREA 

STUDIILOR AVANSATE A METODELOR ȘI TEHNICILOR DE PROGRAMARE 
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Lucrarea include un proiect de cercetare a metodelor de creare a unor aplicații și a 

unei platforme educaționale de studiu al metodelor de programare clasice și inovatoare. 

Scopul de bază este o mai bună însușire a metodelor de programare de către elevi și studenți, 

instruirea în programare, implementarea unei platforme noi inovatoare și utilizarea unor 

aplicații de studii la distantă.  

S-a elaborat o platforma de studii cu genericul "LogicAS ITP-Learning", necesară 

studiului avansat al programării la distanță. Fiind o platformă noua, un site- blog, cuprinde 

diverse materii a programării în limbajul Turbo Pascal, inclusă în curricula școlară, cu scopul 

încurajării și formării de aptitudini în domeniul programării și TI. În acelaș timp limbajul 

Turbo Pascal dezvoltă logica și algoritmizarea la elevi și studenți. Un alt limbaj frecvent 

utilizat în studiu pe platformă este limbajul Java Script ca fiind un limbaj frecvent utilizat în 

sondaje, teste, scopuri comerciale, creare de aplicații web, și sateliții săi Html și CSS-ul de 

organizare al aspectului paginilor web. Platforma creată tot odată va determina 
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implementarea în practică a unei școli virtuale denumită "Another School", anume ”Școala 

altfel”, vizată doar pe studii online la diverse discipline cirriculare din domeniul programării, 

fizică, electrotehnica, Web design și istorie: artefacte istorice, istoria tehnicii de calcul, 

reconstruirea unor monumente istorice elaborate în 2D/3D.  

S-au realizat teste, prezentări și aplicații online, diverse bloguri aleatorii, cărți 

electronice, surse web importante, prezentări web, tutoriale etc. Platformă include un chat, 

forum de comunicare, de cercetare și studiu online, colaborare dintre elevi și moderator cu 

postarea mesajelor, sarcinilor și răspunsurilor, lucrărilor online.  

Platforma conține: 

 a) Aplicații, teste și prezentări elaborate direct pe platforma ITP-Learning, Quiz, 

teste și prezentări elaborate pe platforma Google Slides, Genially, Quizlet, Kahoot, 

LearningApps și Smart Notebook.  

b) Aplicații, teste și rebusuri inteligente elaborate în HotPotatoes și implementate 

online pe site-blog. 

 c)Pagini web cu informații utile a programării. Prezentări și concursuri interactive 

la tehnici de programare, inovații hardware precum microcontrolere și structura și 

programarea calculatorului quantic, inteligențe artificiale precum SIRI, programare avansată 

în Pascal și Java Script. 

 d)Aplicații off-line elaborate în Borland Delphi la studiul bazelor programării 

(tehnici de programare, tehnica greedy, metoda backtracking, metoda rucsacului, problema 

banilor, metoda tăierii, turnuri Hanoi, etc, studii avansate: programarea microcontrolerului, 

teorema Karno și Weich, teoria programării automatele Milly și Moore, despre framere, 

programare Python). 

Această platform a reprezentat un suport teoretic și practice foarte necesar pentru 

elevi în perioada de școală online pentru studierea și înțelegerea tehnicilor de programare. 

Ea este actuală și necesară pentru orice perioadă, atât pentru elevi, studenți cât și pentru 

profesori. Platformă este funcțională și are acces oricine la ea. 

 

Cuvinte cheie: Tehnici de programare, platforme educaționale, aplicații, algoritmi. 

 

 

 

INFLUENȚA ADAOSULUI DE ZAHAR LA PREPARAREA ALUATULUI 
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Pâinea şi produsele derivate din cereale sunt nelipsite în alimentaţia populaţiei la 

nivel global. Alături de alte alimente, ele asigură omului nutrienţii necesari întreţinerii 

funcţiilor vitale ale organismului și sănătăţii lui, capacităţii de muncă, de gândire şi creaţie. 

Din punct de vedere chimic, zahărul reprezintă zaharoza cu puritatea cuprinsă între 99% şi 

99,8% şi este cea mai utilizată materie auxiliară la prepararea produselor de panificaţie. 

Adaosul de zahar la prepararea aluatului influențează asupra însușirilor reologice ale 
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aluatului, activității drojdiei și respectiv asupra proprietăților senzoriale și fizico-chimice a 

produsului finit. Zaharul contribuie la imbunătățirea gustului și mirosului pâinii, precum și 

la intensificarea culorii cojii datorită participării glucozei și fructozei în reacția Maillard. De 

asemenea, adaosul de zahăr influențează asupra intensității procesului de fermentare a 

aluatului, și astfel contrubuie la obținerea produselor cu volum mare și porozitatea bine 

dezvoltată. În această cercetare au fost obținute 3 probe de pâine cu adaos diferit de zahăr - 

0, 5 și 10% fața de masa făinii. S-a constatat că aluatul fără adaos de zahăr nu a fost lipicios 

și s-a obținut o pâine cu o coajă de culoare galben deschisă cu o porozitate relativ slab 

dezvoltată. Cu cât doza de zahăr adăugat a fost mai mare cu atât a crescut adezivitatea 

aluatului, s-a produs o colorare mai intensă a cojii pâinii, s-au obținut probe de pâine cu 

volum mai mare și porozitatea mai bine dezvoltată. Astfel adaosul de zahar influențează 

pozitiv asupra proprietăților pâinii, însă trebuie de luat în considerare creșterea adezivității 

aluatului cu doza mai mare de zahăr adăugată, ceea ce îngreunează modelarea bucăților de 

aluat, mai ales în cazul produselor de panificație împletite. 

 

Cuvinte cheie: pâine, zahăr, doza, proprietăți. 
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