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STUDII INTERDISCIPLINARE  
 
 

IMPROVEMENT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
COMPETENCES OF DIDACTIC STAFF OF KOMRAT STATE UNIVERSITY IN 
THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING 

 
Sergei ZAHARIYA 

PhD, associate professor, 
Rector, Comrat State University 

 
There is a need for professional training of university teachers in accordance with modern requirements. 

The requirements for the teacher's psycho-pedagogical competence are constantly becoming more complicated. 
Competent approach to the training of modern specialists puts in the number of prime importance not only the 
problem of forming the socio-professional competencies of students, but also the development of the teacher's 
psychological-pedagogical competence. New forms and methods of training on the basis of computer 
technology are becoming widespread in universities. The implementation of information technology in the 
higher school educational process promotes a number of new requirements for the professional competence of 
the teacher. 

Keywords: psycho-pedagogical competence, universities, education system, higher education. 
 
 

he problem of improving the pro-
fessional competence of teachers of 
higher education in recent decades 

has acquired special significance and has 
identified current aspects. The pedagogical 
reality that has developed in the higher 
school proclaims that the need for the 
professional training of the university tea-
chers in accordance with modern require-
ments is urgently needed. The requirements 
for the teacher's psychological-pedagogical 
competence are constantly getting complica-
ted, which is caused by a number of reasons. 

First, the social procurement for the 
training of highly qualified personnel capa-
ble, that are able to develop an innovative 

economy and ensuring the competitiveness 
of the state requires a comprehensive impro-
vement of the educational process in the 
university, and its quality improving.  

Secondly, the integration of education 
systems, established under the signing of the 
Bologna Declaration, implies the introduction 
of innovative approaches to the training of 
students and, accordingly, submits increased 
demands on the competence of university 
teachers. The modern educational paradigm 
shifts the emphasis from traditional teaching 
to the control of independent cognitive acti-
vities of students, which requires the teacher 
to master new pedagogical approaches, as 
well as methods and forms of work. 

T 
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Thirdly, the informatization of edu-
cation expands the capabilities of teachers in 
the transfer of educational knowledge, 
creates a need for mastering modern 
information technologies, including distance 
learning technologies. All this changes the 
position and role of the teacher in the 
didactic process of the university, the nature 
of communicative interaction with students 
[1]. 

And, finally, the competence-based 
approach to the training of modern 
specialists, provided for by the reform of 
higher education, places among the top 
priorities not only the problem of forming the 
social and professional competencies of 
students, but also the development of the 
teacher's psychological and pedagogical 
competence. 

The need for psycho-pedagogical 
training of teachers in higher education is 
also dictated by the fact that some of them do 
not have a basic vocational and pedagogical 
education. Psychological and pedagogical 
knowledge is acquired empirically, with the 
profession mastering, and in many ways are 
random, unsystematized, and therefore are 
not a reliable theoretical basis for the 
successful solution of professional problems. 

Thus, in recent years, the tendency to 
compulsory psychological and pedagogical 
training of university teachers in the system 
of additional vocational education increases. 

The problem of the competence 
development of the university teacher has 
acquired special significance together with 
the spread of the concept of competence-

oriented education, which formed the basis 
for documents related to the reform of the 
higher school.  

The main goal of the competence-based 
approach is to strengthen the practical 
orientation of education, going beyond the 
limited „knowledge” paradigm. Competent-
oriented education, therefore, involves 
mastering students' basic methods of 
working, developing their willingness to 
flexible and mobile use of the available 
knowledge, skills, and abilities to solve real-
life and professional problems. 

The need for students to develop social 
and professional competencies capable of 
further successful adaptation and competi-
tiveness in a market economy makes it 
necessary to look at the problem of the 
competence of university teachers from a 
new perspective – how much they 
themselves have the appropriate set of 
competencies in order to fulfil more fully 
imposed on them task of preparing modern 
specialists.  

Considering that the activity of the 
teacher of higher education is multifunctional 
and includes not only pedagogical, but also 
scientific, research, methodological, technical 
and didactic and other activities, it is 
advisable to divide professional and 
pedagogical competence. At the same time, 
pedagogical competence is an integral part of 
the teacher's professional competence. And 
since education and mentoring presuppose 
direct communication with students, the use 
of methods of psychological influence on 
them, the methods of self-regulation of 
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mental states etc., it is advisable to use a 
broader concept – „psycho-pedagogical com-
petence” of a teacher of higher education. 

Thus, the competence of a high school 
teacher is understood to mean the complex of 
professional knowledge, skills, values, and 

the willingness to use them for effective 
implementation of activities. 

In the structure of the teacher's 
competence, the following components can 
be distinguished [4]: 

 

 
 
The criteria for assessing the formation of 

the competence of a university teacher are, 
therefore, the totality of his professional 
knowledge, skills, values, which he follows in his 
activity, and motivational readiness to perform 
professional functions with a high level of quality. 

The social procurement for the training of 
specialists who must be in demand on the labour 
market, the changing economic and sociocultural 
conditions of life, scientific and technological 
achievements - all this determines the new 
requirements for the professional activity of the 
teacher. Thus, for example, the internatio-
nalization of education or the introduction of 

information technologies of teaching funda-
mentally changes the pedagogical process in the 
university and simultaneously facilitates the 
acquisition by the teacher of new knowledge, the 
formation of new ways of activity. The expansion 
of the teacher’s functions eventually is fixed in the 
qualification characteristic, reflecting the scienti-
fically substantiated composition of professional 
knowledge, skills and abilities. The qualification 
characteristic is nothing more than a normative 
model of professional competence. 

The new forms and methods of training on 
the basis of computer technology are becoming 
widespread in universities. We have to state that 

1) positive motivation for the competence demonstration 
(motivational component); 

2) knowledge underlying the understanding of the content of activities 
and the choice of ways to implement it (cognitive component); 

3) skills, experience of successful implementation of necessary actions 
(operational-technological component); 

4) axiological representations and the relation to the content and result 
of activity (the axilological component)  
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the introduction of information technology in the 
higher school educational process advances a 
number of new requirements for the teacher's 
professional competence.  

First, the importance of technical and 
didactic training, knowledge of the pedagogical 
capabilities of information technology increases. 
In this context, there is a need for readiness for 
constant improvement in this area.  

Secondly, the teacher requires the 
competence to prepare training courses in their 
electronic presentation.  

Thirdly, the wide opportunities offered by 
modern technical means require the teacher the 
good command of new forms and methods of 

teaching, first of all, the methodology of lecture-
presentation, simulation laboratory work, 
webinar, chat, teleconference etc... 

The teacher even now has to take into 
account the new realities of the functioning of 
high education institutions: an increase in the 
economic dimension in their activities, an increase 
of competition, the total introduction of 
information tools of education, the integration 
processes in the education field.  

Taking into account that the professional 
competence of the teacher is formed in the 
activity, it is quite justified to identify the types of 
competencies in accordance with the types of 
activity:  

 

 
 
The psycho-pedagogical competence of 

the teacher is demonstrated in his ability and 
readiness to interact with the students 
competently, to manage their cognitive 
activities, communication and simulta-
neously to regulate their own behaviour and 
activities. The psycho-pedagogical compe-

tence is based on the corresponding 
knowledge, skills, moral and ideological 
values and assumes the readiness of their 
creative realization in professional activity 
for achieving its high results. The 
development of the teacher's psycho-
pedagogical competence is affected by many 

•psycho-pedagogical, subject-methodical, 
technical-didactic, scientific-research. Professional-specific types of 

competence of the teacher 

•design-constructive, organizational-
technological, communicative-regulatory, 
control-evaluative, analytical-reflective. 

Professional-universal types 
of competence of the teacher 

•practical, theoretical, methodological. Types of the techer's 
competence, depending on the 
nature and complexity of the 
tasks he solves 
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factors: the nature of basic vocational 
training, the natural abilities and inclinations, 
work motivation, the pedagogical personality 
orientation. 

The psycho-pedagogical competence of 
the teacher is formed within the professional 
activity, which directly depends on the 
educational situation in the country and the 
world, therefore one it cannot be ignored a 
number of social factors. The social 
procurement for the training of specialists 
capable of developing an innovative 
economy and ensuring the competitiveness 
of the state, the drawing together of national 
higher education systems within the 
framework of integration processes, and the 
wide informatization of education all impose 
new demands on the teacher's psycho-
pedagogical competence. He even now has to 
develop syllabus taking into account the 
different levels of student training, to use the 
information technology training, to focus on 
the formation of social and professional 
competencies of graduates, in order to 
improve their competitiveness in the labour 
market. 

In order to implement the pedagogical 
idea of the need to build a system for 
improving the pedagogical skills of teachers 
at the Comrat State University, a program 
has been set up to increase the psychological 
and pedagogical competence of higher school 
teachers. 

In this context, we note that since 2010-
2011 academic years the Centre for Life-long 
Education of Didactic Personnel functions at 
the university. It is a structural subdivision 

that implements a wide range of additional 
educational programs for professional 
retraining for general and higher education 
specialists. 

One of the directions of the Centre’s 
work is the organization and realization of 
the courses on the psycho-pedagogical 
module since 2014. The courses are oriented 
for teachers of higher education, didactic 
cadres of the system of professional and 
additional education, who do not have 
special psycho-pedagogical training. 

The goal of professional development 
is the growth of professionalism that can be 
achieved in the process of solving the 
following problems: 

− motivation of self-development, self-
education, professional growth, career; 

− the increase of competence: social, 
psychological, pedagogical, economic, legal, 
special etc.; 

− the development of psychological 
properties, professionally important quali-
ties, correction of professional forms of 
behaviour; 

− the development of auto competence 
(personal competence) and adjustment of the 
teacher’s psycho- professional profile; 

− providing conditions for self-develo-
pment, self-education of the individual [2]. 

The acquisition of the psycho-peda-
gogical module is designed to help the 
teacher to understand the need to eliminate 
from old stereotypes, change his own 
professional position on the basis of its 
reflexive analysis and mastering of modern 
scientific ideas. This approach contributes to: 
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giving the higher education system stea-
diness and expediency; the development of 
teachers' independence and responsibility, 
self-awareness, leadership and creative 
attitude to pedagogical activity [3]. 

The additional reserve is represented 
by the use of certain technologies of distance 
education, interactive IT-tools. This became 
possible as a result of the participation of the 
teachers of Comrat State University in the 
European project TEACH ME and the 
reorganization of the existing Centre for 
Lifelong Education in the framework of this 
project in November 2017. The centre is 
arranged with modern computer equipment 
that meets the needs of the university. The 
aim of the project is to prepare innovative 
and educational proposals for teachers invol-
ved in professional development courses, as 

well as to increase the attractiveness and 
access to continuing education by reviewing 
and adapting the e-learning methodology. 

So, the investment potential of the 
university often depends on the innovative 
nature of the development of scientific, 
educational and practical activities of the 
subjects of the educational process, their 
involvement in the innovation system. 
Taking into account these factors, the educa-
tional process in Comrat State University is 
built on the basis of modern educational 
technologies and organizational forms of 
education in order to transfer the main 
emphasis of the learning process to the 
student, to develop and encourage his 
initiative, creativity, independence, responsi-
bility for the results of his work.  
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profesor universitar, doctor,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România 
 

 
European studies represents a direction of research and an academic discipline often present in the 

curricula of university programs under the aegis of the domain entitled „International relations”. 
They represent a species of Area studies, situated in the same category as American studies, South 

American studies, African studies, Asian studies, and so on. By their very nature, Area studies involve inter-, 
trans- and multidisciplinarity, investigating geopolitical space with instruments of geography, history, 
linguistics, political sciences, international law, economics, cultural studies, security studies, and so on. In 
their turn, these sciences are characterized by strong interdisciplinary features. 

Thus, European studies far exceeded the limited perception of many scholars and university professors, 
limiting (to synonymous) European studies to the European integration process and its most advanced 
product - the European Union. 

Keywords: European studies, academic discipline, European integration process, European Union. 
 
 

n literatura românească, conceptele „plu-
ri-disciplinar”, „inter-disciplinar” sau 
„trans-disciplinar” nu apar în „Dicţio-

narul limbii române moderne” din 1958 şi în 
„Micul dicţionar encyclopedic”, ediţia a II-a, 
Bucureşti, 1978. Termenul „interdisci-
plinaritate” este abordat abia în „Dicţionarul 
de neologisme” realizat de Florin Marcu şi 
Constant Maneca, ediţia a III-a, din 1978 [1, p. 
83]. Abordările analitice ale fenomenului 
rămân însă, până astăzi, extrem de rare, 
succinte, puţin relevante, şi deci puţin 
utilizabile pentru metodologia cercetării şi a 
predării în învăţământul superior. 

În abordarea extrem de sintetică a lui 
Gheorghe Zaman şi Zizi Goschin [2, p. 3], 

pluridisciplinaritatea (sinonim cu multidiscipli-
naritatea) apare ca o agregare a diferitelor 
discipline în scopul studierii aceluiaşi obiect 
(arii, instituţii, fenomen, proces, eveniment 
etc.), păstrând neschimbate metodologiile 
proprii. „Ele dezvoltă legături care nu sunt 
interactive, ci mai degrabă cumulative, şi pot 
lucra împreună pentru a crea o imagine mai 
complexă a realităţii, întrucât obiectul de 
cercetare poate dezvălui mai bine diferitele 
sale caracteristici atunci când este examinat 
de perspective diferite, folosind metodele şi 
cunoştinţele furnizate de către mai multe 
discipline”. Interdisciplinaritatea rezultă din 
„procesul de combinare şi integrare a 
diferitelor discipline, împreună cu metodo-

Î 
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logiile şi ipotezele lor de lucru. Aceasta 
implică trecerea frontierelor tradiţionale 
dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor lor în 
efortul de a atinge un obiectiv comun. 
Metodologiile şi ipotezele care aparţin unor 
discipline diferite sunt conectate şi modi-
ficate pentru a se adapta la nevoile de 
cercetare, construind noi instrumente care să 
permită investigarea unor subiecte dificile, 
care depăşesc posibilităţile unei singure 
discipline.”1 Transdisciplinaritatea „este spe-
cifică proiectelor de cercetare care abordează 
probleme care traversează graniţele a două 
sau mai multe discipline, ţintind spre o 
abordare holistică. Aceasta implică, de 
asemenea, concepte sau metode care au fost 
iniţial dezvoltate de către o disciplină, dar în 
prezent sunt utilizate pe scară largă de către 
alte discipline ştiinţifice.” 

Metodologia multi-, inter- şi trans-
disciplinară în cercetarea ştiinţifică este com-
plementară, şi nu exclusivistă.  

În sensul cercetării noastre, pentru 
simplificarea mesajului, vom folosi termenul 
de „interdisciplinar” inclusiv în prezenţa fe-
nomenelor conexe „multidisciplinar” şi 
„transdisciplinar”, insistând cu precizări 
suplimentare acolo unde deosebirile rămân 
relevante. 

 

                                                           
1 Exemplul autorilor: În domeniul eco-

nomiei, subiecte complexe cum ar fi inflaţia, piaţa 
forţei de muncă, creditul sau piaţa schimburilor 
valutare necesită diferite abordări care combină 
economia, matematica, geografia, politica, socio-
logia, biologia, fizica şi altele. 

Studiile de arie şi nevoia inerentă de 
interdisciplinaritate. Specificul academic 
(universitar) al studiilor de arie 

Interdisciplinaritatea studiilor de arie 
(cu versiunile trans- şi multi-) este analizată 
în nenumărate articole, studii şi cărţi, de către 
sute de autori contemporani. Nefiind obiectul 
principal al cercetării noastre, ne rezumăm 
aici doar la un exemplu: în opinia lui Nari-
fumi Maeda Tachimoto de la Universitatea 
Nagoya (Japonia), „O unitate din lumea 
globală este formată din trei domenii: 
ecologice, sociale şi culturale. Domeniul 
ecologic este studiul ecologiei - mediului, 
naturii, artefactelor, populaţiei sau comporta-
mentului. Domeniul social este studiul 
sociologiei – puterii, instituţiei, politicilor, 
pieţei sau agenţiei. Domeniul cultural implică 
studii asupra simbolicii – logicii, sensului, 
informaţiilor, limbii, artelor etc. Identitatea 
ecologică este o temă unificatoare care 
cuprinde cele trei domenii” [3]. 

Pornind de la o bogată literatură ana-
litică referitoare la caracterul şi caracteristicile 
studiilor de arie, Agenţia pentru Asigurarea 
Calităţii Învăţământului Superior în Marea 
Britanie („The Quality Assurance Agency for 
Higher Education”) a elaborat reperele 
fundamentale („Subject benchmark state-
ments”) recomandate pentru organizarea 
Studiilor de arie ca domeniu şi disciplină în 
învăţământul superior [4]. 

Explicând conceptele, docmumentul 
precizează că „Studiile de arie reprezintă un 
termen generic aplicat studiului societăţii sau 
al societăţilor dintr-un anumit spaţiu geo-
grafic. Conţinutul empiric al programelor de 
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studii de arie, prin urmare, variază foarte 
mult. Programele în domeniul studiilor sunt 
multidisciplinare (bazate pe două sau mai 
multe discipline academice diferite) şi/sau 
interdisciplinare (integrarea explicită a două 
sau mai multe discipline)” [4, p.2]. Apro-
fundând metodologia recomandată procesului 
de predare, documentul afirmă din nou că 
„Programele de studii de arie sunt 
multidisciplinare şi interdisciplinare, încu-
rajând analiza unei regiuni prin diverse 
abordări ale artelor, ştiinţelor umaniste şi ale 
ştiinţelor sociale. O astfel de abordare le 
permite studenţilor din domeniul studiilor de 
arie să dobândească o profunzime şi o 
suprafaţă unică de înţelegere a dinamicii 
sociale, culturale şi politice a unei regiuni” [4, 
p.1]. 

Categoriile studiilor de arie reco-
mandate în învăţământul superior britanic 
sunt precizate în anexe („lista nu are intenţia 
de a fi exhaustivă, ci conţine, în schimb, cele 
mai frecvente şi populare titluri de studii de 
domeniu din Marea Britanie”), astfel: Studii 
africane; Studii americane; Studii canadiene; 
Studii Asia-Pacific; Studii celtice; Studii 
chineze; Studii japoneze; Studii latino-
americane; Studii ale Orientului Mijlociu; 
Studii scandinave; Studii slave; Studii sud-
asiatice; Studii sud-est asiatice [4, p.9]. 

În acest context, Studiile europene 
preiau toată problematica interdisciplina-
rităţii specifică Studiilor de arie, la care 
adaugă propriile detalii. Cel mai semnificativ 
dintre aceste detalii îşi are originea în 
definirea obiectului. În literatura analitică, 
dar şi în formularea denumirilor programelor 

de studii (de licenţă, master sau doctorat), 
aflăm variantele „Studii europene” („Euro-
pean Studies”), „Studii ale Uniunii Eu-
ropene” („EU Studies”) şi „Studii ale 
integrării europene” („European Integration 
Studies”). Primele două domină copios, iar 
ultimele două sunt aproape identice – cu un 
plus de analiză instituţională în cazul „EU 
Studies” şi o nuanţă acentuată de filozofie şi 
istorie a procesului de integrare spre 
Uniunea Europeană („European Integration 
Studies”). Dar deosebirile între „European 
Studies” şi „EU Studies” rămân esenţiale, şi, 
din păcate, sunt prea puţin sesizate şi 
respectate în spaţiul est-european – de unde 
şi grave confuzii în tematica abordată. 
Precizăm şi subliniem: „European Studies” 
reprezintă o investigaţie inter-, pluri- şi 
transdisciplinară a spaţiului european, care 
pune în funcţiune intrumentele geografiei, 
istoriei, ştiinţelor economice, studiilor cul-
turale, ştiinţelor politice, dreptului interna-
ţional, studiilor de securitate ş.a. În această 
economie a materiei, Uniunea Europeană 
rămâne doar un reper (esenţial, fără îndoială) 
în procesul istoric de integrare europeană, 
reprezentând forma cea mai evoluată a 
europenismului. Dar, Studiile europene au 
avut sensul lor necesar înainte de Uniunea 
Europeană, şi vor rămâne şi după eventualul 
sfârşit nefericit al Uniunii Europene! Spaţiul 
european a existat şi fără Uniunea Euro-
peană, şi va exista şi în eventualitatea 
destrămării acesteia – desigur, mai sărac din 
punct de vedere politic, dar extrem de 
consistent din punct de vedere istoric, 
cultural sau economic. În acest timp, „EU 
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Studies” rămâne capitolul cel mai recent al 
„European Studies”, obiect primordial al 
analizei politice şi instituţionale, cu extensii 
mai puţin consistente spre istorie, cultură sau 
economie.  

Această idee este subliniată şi explicată 
foarte corect într-o recentă lucrare de 
doctorat susţinută la Universitatea din Ora-
dea: „Studiile despre integrarea europeană 
sunt acele studii sau discipline ce în conţi-
nutul lor fac referire doar la procesul de 
integrare europeană. Considerăm că acest tip 
de studii a fost doar un pas spre dezvoltarea 
ulterioară a studiilor cu vocaţie europeană, 
căci integrarea europeană a fost unul dintre 
primele procese importante prin care a trecut 
Europa şi Uniunea Europeană. Cel mai 
amplu dintre concepte este, cu siguranţă, cel 
de studii europene. Studiile europene sunt 
studii multidiciplinare şi interdisciplinare în 
acelaşi timp, iar scopul lor este acela de a 
descrie, de a conceptualiza, de a explica şi de 
a înţelege o realitate de la nivelul Europei 
care nu poate fi înţeleasă şi sintetizată de o 
singură disciplină. Studiile europene fac 
referire la toate realităţile din Europa, nu 
doar la cele legate de Uniunea Europeană sau 
integrarea europeană. Punctul de conver-
genţă al acestora este unitatea europeană.” [6, 
p.8]. 

 
Statutul Studiilor europene ca disci-

plină academică. Cazul românesc 
Felul în care diferitele sisteme de 

învăţământ superior din Uniunea Europeană 
planifică şi implementează Studiile europene 
a făcut obiectul unui proiect de cercetare 

aplicat de către o echipă internaţională 
coordonată de către profesorul Ioan Horga 
din Oradea, sub tutela Reţelei Tematice de 
Studii Europene (SENT). Rezultatele au fost 
publicate în revista „The Romanian Journal 
of International Relations and European 
Studies”, în anul 2012 [7, p. 107-128]. În 
concluzie sintetică, în ţările Uniunii Euro-
pene, Studiile europene se regăsesc într-unul 
dintre următoarele tipuri: 1. Tipul diversificat 
(Belgia, Germania, Slovacia); 2. Tipul anexă la 
alte programe (Anglia, Danemarca); 3. Tipul 
monolit (Italia, Lituania); 4. Tipul Mixt 
(Franţa, Spania, Portugalia); 5. Tipul „Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene” (Polonia şi 
România). 

Toate programele de studii, aşa cum 
sunt prezentate pe site-urile instituţiilor de 
învăţământ organizatoare, se prezintă prin 
caracterul lor interdisciplinar. Exemplificăm 
descrierea programului „European Studies” 
la Universitatea din Dublin: „Obiectivul 
programului dvs. de studii europene este de a 
atinge un nivel înalt de competenţă lingvis-
tică, o înţelegere intelectuală fermă a mai 
multor discipline academice şi o înţelegere 
detaliată a trecutului european şi a Europei 
contemporane. În programul dvs. de studii 
europene, veţi studia două limbi (franceză, 
germană, italiană, poloneză, rusă sau 
spaniolă). De asemenea, studiaţi istoria ideilor 
şi evoluţia gândirii europene. De asemenea, 
studiaţi trecutul şi prezentul european prin 
disciplinele Istorie, Ştiinţe Politice, Sociologie 
şi Economie” [8]. 

În România, primele programe de 
studii europene au debutat în anul 1995, sub 
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denumirea „Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene”. Un eveniment major de siste-
matizare a expertizei acumulate şi proiectare 
a viitorului s-a derulat în 1997 la Universi-
tatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 
cadrul conferinţei „Studiile Europene astăzi”. 
Prefaţa volumului oficial al conferinţei este 
semnată se ministrul învăţământului (atunci 
în funcţie) Andrei Marga, care subliniază 
(cum altfel?) multidisplinaritatea dome-
niului, al cărui scop este „de a descrie, de a 
conceptualiza, de a explica şi de a înţelege o 
realitate care nu poate fi înţeleasă şi 
sintetizată de o singură disciplină” [9, p. 13]. 
În acest context, Universitatea „Babeş Bolyai” 
a înfiinţat Facultatea de Studii Europene, 
astăzi funcţională şi prestigioasă. 

Clarificări necesare şi esenţiale cu 
privire la statutul programului universitar 
„Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” 
obţinem prin investigarea reglementărilor 
Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii 
în Învăţământul Superior (ARACIS), În 
accepţiunea ARACIS, domeniul de licenţă 
„Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” se 
subordonează Comisiei „Ştiinţe Sociale, 
Politice şi ale Comunicării”, având statut egal 
cu domeniul de licenţă „Ştiinţe Politice”. 
Caracterul multidisciplinar al domeniului 
este evidenţiat de precizările ARACIS din 
anul 2009, cu privire la disciplinele obliga-
torii (Introducere în relaţiile internaţionale, 
Introducere în studiile europene, Istoria 
relaţiilor internaţionale, Economia mondială, 
Drept internaţional, Metode de cercetare în 
ştiinţe sociale şi politice, Introducere în 
ştiinţele politice, Ideologii politice în epoca 

contemporană, Instituţii europene, Teorii ale 
relaţiilor internaţionale, Politică externă şi 
diplomaţie) şi la cele recomandabile (Socio-
logia relaţiilor internaţionale, Studii de secu-
ritate, Studii de arie, Analiza conflictelor 
internaţionale, Geostrategie şi geopolitică, 
Negocieri şi conflicte în relaţiile interna-
ţionale, Globalism şi globalizare, Integrare 
europeană, Dreptul UE, Guvernanţa în UE, 
Politici comunitare) [10]. 

În accepţiunea Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifi-
catelor Universitare (CNATDCU), domeniul 
ştiinţific „Relaţii internaţionale şi studii 
europene” este încadrat Comisiei Sociologie, 
ştiinţe politice şi administrative (alături de 
Sociologie, Ştiinţe politice, Ştiinţe administra-
tive şi Ştiinţe ale comunicării) – toate acestea 
fiind încadrate în domeniul fundamental 
Ştiinţe sociale (celelalte comisii de specia-
litate: Ştiinţe juridice; Ştiinţe militare, infor-
maţii şi ordine publică; Ştiinţe economice şi 
administrarea afacerilor; Psihologie şi ştiinţe 
comportamentale) [11]. 

 
Aplicaţie. Ce este spaţiul european? 
Investigarea spaţiului european por-

neşte, în mod obligatoriu, de la întrebarea 
simplă adresată cursanţilor, cercetătorilor sau 
lucrărilor deja publicate: „Ce este Europa?” 
Instinctual, logic şi de bun simţ, raţiunea se 
îndreaptă întâi spre instrumentele geografiei. 
Aici deja avem prima dificultate: chiar dacă 
majoritatea autorilor şi operelor definesc 
Europa drept un continent, cu o condiţie 
similară Asiei, Australiei, Africii şi Americii 
(cu versiunile America de Sud şi America de 
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Nord), Europa nu îndeplineşte criteriul 
definirii continentelor drept o vastă întindere 
de uscat înconjurată de oceane şi mări. Sunt 
numeroşi autori care prezintă Eurasia drept 
un continent în apartenenţa căruia se află 
peninsula Europa [12, p. 1-27]. 

Indiferent de statutul acceptat al Euro-
pei ca peninsulă a unui continent mai vast 
sau un continent în sine, rămânem cu 
întrebarea: care sunt limitele estice ale 
Europei? Celelate limite sunt indiscutabile? 
Oferim aici un exemplu sintetic de răspuns 
nuanţat, formulat de către Agenţia Euro-
peană a Mediului – instituţie specializată a 
Uniunii Europene: „Limitele exacte ale 
Europei reprezintă o chestiune controversată. 
Nu este nici bine definită, nici subiectul unui 
acord comun. Este deosebit de dificil să se 
decidă dacă sunt sau nu parte din Europa, 
insule şi ţări învecinate, cum ar fi Groen-
landa, insulele arctice, Turcia şi republicile 
trans-caucaziene. Graniţa cu Asia este 
considerată să urmeze munţii Urali, râul Ural 
până la Marea Caspică, Valea Manici până la 
Marea Azov, Marea Neagră şi Bosforul” [13]. 

Dacă pentru geografi dezbaterea se 
poate închide (relativ) cu o convenţie 
asemănătoare cu cea de mai sus (care astăzi 
nu este unanim acceptată!), pentru econo-
mişti, jurişti, lingvişti, istorici, cercetători ai 
culturii, sociologi sau antropologi această 
convenţie devine o mare provocare logică şi 
epistemologică. Fiecare dintre ştiinţele de 
mai sus (plus altele) vor interveni automat 
pentru a contesta, preciza sau relativiza 
definiţia geografică. 

Doar un exemplu. În sensul definiţiei 
de mai sus, Federaţia Rusă este parţial în 
Europa, parţial în Asia. Atunci când econo-
miştii vor investiga spaţiul european, cum 
vor proceda? Oare nu avem aceeaşi legislaţie 
economică, aceeaşi monedă, aceeaşi auto-
ritate economică, aceleaşi principii şi metode 
de statistică economică pe întreaga suprafaţă 
geografică a Federaţiei Ruse? Cum e posibil 
să opreşti analiza economică la Ural, cum să 
faci proiecte de dezvoltare şi statistici 
naţionale care să se oprească pe crestele 
muntelui? 

Specialiştii în drept internaţional vor 
pune alte întrebări. Oare Federaţia Rusă este 
membră a Consiliului Europei sau a Organi-
zaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa numai până la Ural? Ca subiect de 
drept internaţional, semnatară de tratate şi 
membră în organizaţii internaţionale, este 
vreo diferenţă între Rusia până la Ural şi 
Rusia de dincolo? În conflictele sale interna-
ţionale, statul rus se angajează numai până la 
Ural, văzut dintre Est sau Vest? 

Şi aşa mai departe. Lingviştii nu vor 
vedea nicio diferenţă de limbă în funcţie de 
Ural; istoricii nu vor descoperi epoci în care 
statul rus şi-a pus limite politice pe Ural, 
antropologii vor vedea aceleaşi trăsături de 
viaţă şi comportament social ale poporului 
rus, teologii vor vedea aceeaşi unitate 
ortodoxă pe tot cuprinsul Rusiei, culturologii 
nu vor aşeza pe Dostoievski sau Ceaikovski în 
Europa sau în afara Europei în funcţie de Ural. 
Sau, ca să ne situăm în postmodernismul 
zilelelor noastre, vom vedea o singură echipă 
naţională a Federaţiei Ruse în fotbal, hochei, 
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handbal şi toate sporturile de echipă, care 
joacă în campionatele europene, şi prin 
aceasta întăresc conştiinţa sutelor de milioane 
de fani ai sporturilor că Rusia este europeană 
în întregul său, fară nici o legătură cu Munţii 
Ural. 

Iată aşadar, cum numai un demers 
plurisdisciplinar şi interdisciplinar ne poate 
apropia de o definire cât mai corectă a 
spaţiului european în limita sa estică. În cazul 
temei apartenenţei Federaţiei Ruse la spaţiul 
european, suntem în situaţia fericită în care 
geografia este contestată unanim de toate 
celelalte paradigme, iar răspunsul devine 
relativ simplu: da, Rusia aparţine spaţiului 
european. 

Pentru delimitarea sud-estică a spa-
ţiului european, demersul devine mult mai 
complicat. Acolo avem două teme majore: 
statele trans-caucaziene (pentru maximum de 
nuanţe, tema se cere sub-împărţită în cazul 
Georgiei, Armeniei şi Azerbaidjanului) şi 
Turcia. Dar aceeaşi grilă multi- şi interdis-
ciplinară pusă în funcţiune mai sus, ne va 
oferi răspunsurile de care avem nevoie. O 
prezenţă istorică şi contemporană mai 
puternică a religiei şi culturii musulmane 
(dar, atenţie! şi Europa vestică este puternic 
marcată de Islam, în ambele sensuri istoric şi 
contemporan) şi carenţe ale democraţiei în 
raport cu standardele europene fac aceste 
spaţii să pară mai departe de Europa. Astfel, 
devine mai greu de acceptat că aceste patru 
ţări sunt europene, deşi toate sunt membre 
OSCE, ale Consiliului Europei, şi joacă cu 
echipele lor naţionale în campionatele 
sportive ale Europei. În fond, ca un punct de 

vedere personal, spaţiul european este pre-
zent şi în trans-caucazia, şi în Anatolia. 

Comentariile de mai sus conduc la 
câteva observaţii. 

Întâi, că geografia nu este suficientă 
pentru a defini spaţiul european. Multi- şi 
interdisciplinaritatea sunt obligatorii; 

În al doilea rând, că o grilă de criterii 
multi- şi interdisciplinare este obligatorie 
pentru a recunoaşte limitele de est şi sud-est 
ale spaţiului european; 

În sfârşit, vedem că aplicarea acestei 
grile clarifică suplimentar, nuanţează şi 
justifică răsunsurile, dar nici aşa nu vom 
ajunge la răspunsuri certe, valabile azi şi 
pentru totdeauna, imposibil de contestat. 
Chiar gândind multi- şi interdisciplinar, 
convenind unanim asupra concluziilor 
parţiale ale ştiinţelor puse în lucru, concluzia 
finală poate să difere. Aceasta va fi 
influenţată ideologic, de interese politice şi 
economice, de resentimente istorice – este loc 
încă de mult subiectivism în definirea 
spaţiului european. 

 
Aplicaţie didactică. O propunere de 

programă universitară 
Observaţiile şi analizele de mai sus ne 

conduc, în mod obligatoriu, la depăşirea 
concepţiei (răspândită în majoritatea unive-
rsităţilor româneşti care organizează progra-
mul de studii de licenţă „Relaţii internaţionale 
şi studii europene”, în cadrul căruia aflăm 
disciplina „Introducere în studii europene”) 
conform căreia Studiile europene se identifică 
cu prezentarea şi analiza Uniunii Europene.  
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Aplicând paradigma multi- şi inter-
disciplinarităţii (necesară şi obligatorie) ma-
teriei Studiilor europene, propunem aici o 
versiune aplicată pentru cele 14 prelegeri 
(corespunzătoare celor 14 săptămâni didac-
tice în cadrul unui semestru universitar) [5]. 

1. Curs introductiv. Prezentarea obi-
ectivelor cursului şi a cerinţelor 

2. Specificul cercetării în Studiile euro-
pene şi influenţa asupra statutului disciplinei 
academice 

3. Paradigma europeană. Limite exteri-
oare şi delimitări interioare ale Europei 

4. Organizări politice europene. Statul, 
partidele politice şi societatea civilă 

5. Fundamentul ideologic al spaţiului 
european. Religia şi ideologiile politice. 
Statul de drept şi drepturile omului 

6. Fundamentul cultural al spaţiului 
european. Marile curente cultural-artistice 

7. Integrarea europeană. Istoria ideii. 
Cronologia integrării 

8. Uniunea Europeană. Spaţiul econo-
mic european 

9. Alte organizaţii internaţionale 
europene: OSCE, Consiliul Europei 

10. Conflictele naţionale ale Europei. 
Separatisme şi dispute teritoriale 

11. Ameninţările asimetrice la adresa 
securităţii europene: terorismul, crima orga-
nizată, imigraţia 

12. Instituţii de securitate europeană. 
Rolul parteneriatului euro-atlantic 

13. Euroscepticismul – ideologie şi 
organizare instituţională 

14. Tendinţe şi perspective ale proce-
sului de integrare europeană. 

Această formulare a materiei scoate din 
discuţie confuzia între „European studies” şi 
„EU Studies”, şi pune în funcţiune 
paradigma multi- şi inter-disciplinară absolut 
necesară materiei. Menţionăm însă şi o 
dificultate didactică inerentă. Profesorul 
capabil să susţină o astfel de materie trebuie 
să deţină pregătire culturală, didactică şi de 
specialitate de o deosebită vastitate, astfel 
încât să lucreze uşor cu domeniile şi 
metodologiile geografiei, ştiinţei politice, 
dreptului internaţional, ştiinţelor economice, 
studiilor culturale sau studiilor de securitate. 
Efortul cerut studenţilor nu este mai puţin. 
Aceştia sunt obligaţi să demonstreze o vastă 
iniţiere în disciplinele menţionate (pe care 
pregătirea de tip liceal o oferă, dar în 
realitatea zilelor noastre absolventul prea 
puţin o demonstrează; pe de altă parte, 
acestea sunt noţiuni fundamentale care ţin de 
educaţia cetăţenească - din nou subliniem că 
adolescentul nostru prea puţin demosntrează 
şi aceasta). Atunci rămâne profesorului să 
introducă şi noţiunile de bază ale fiecărei 
discipline implicate – ceea ce induce şi mai 
mult criza de timp şi energie intelectuală. 
 

Concluzii 
Atât sub aspectul cercetării, cât şi sub 

aspectul derulării procesului didactic, do-
meniul Studiilor europene este un exemplu 
foarte puternic de nevoie de multi- şi inter-
disciplinaritate. Aplicarea celor două metode 
susţine foarte bine nevoia de explicare, 
analiză şi prognoză. Însă, scopul final al 
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demersului trebuie să fie depăşirea celor 
două spre transdisciplinaritate. Căci „Prin-
cipala distincţie între pluri şi interdisci-
plinaritate constă în tipul relaţiei care se 
stabileşte între disciplinele combinate: 
multidisciplinaritatea reuneşte pur şi simplu 
o serie de discipline independente, care 
contribuie împreună la realizarea demersului 
ştiinţific, în timp ce interdisciplinaritatea 
contopeşte şi transformă metodele, generând 
instrumente noi şi îmbunătăţite, mai bine 
adaptate la subiectul cercetării. Transdisci-
plinaritatea merge şi mai departe, vizând o 
unitate a cunoaşterii dincolo de disciplinele 
izolate, în timp ce cercetările pluri şi 

interdisciplinare rămân întotdeauna în 
graniţele disciplinelor tradiţionale” [2, p. 3]. 

Nevoile didactice împing titularul 
cursului spre segmentarea materiei conform 
cu perspectivele diferitelor ştiinţe / discipline 
pe care le utilizează. Dar, ori de câte ori 
natura problemei investigate oferă timp şi 
spaţiu, profesorul trebuie se utilizeze 
oportunităţile spre trans-disciplinaritate. Iar 
concluziile (în propunerea de programă de 
mai sus, sub denumirea „Tendinţe şi 
perspective ale procesului de integrare 
europeană”, vor reprezenta neapărat 
încoronarea trans-disciplinară a eforturilor 
multi-disciplinare deja consumate. 
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PALIERELE NEXUS ÎN REPREZENTAREA SOCIALĂ A LIDERILOR 
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Nexus stands for an affective prelogical knot common to a large number of individuals in a particular 
community. It is a knot in the sense that it „associates and connects a series of attitudes” and is affectively 
prelogical because it can „instantly operate a rejection or adhesion” (“which leaves no room for reasoning or 
afterthought”). Its anchoring in reality is achieved by issuing clear opinions, firm positions or mobilizing 
slogans. Ultimately, these categories of individuals only have to manifest themselves for or against the 
produced assessment. The maximum effect is reached in crisis situations, „with the occurrence of real or 
imaginary abnormal events in the social life (conflicts, collective threats etc.).” 

Keywords: nexus, knowledge, affect, social thinking, social representations, leaders 
 
 

rimele informaţii cu referire la opor-
tunitatea includerii conceptului de 
nexus în studiul interacţiunilor umane 

ni le oferă M.-L. Rouquette, cel care a fondat 
şi a condus mulţi ani la rând faimosul 
Laborator de psihologie a mediului din cadrul 
Universităţii Paris-Descartes (Paris 5). La 
sfârşitul anilor᾽80 – începutul anilor ’90, el 
scoate de sub tipar două lucrări de referinţă – 
La psychologie politique [1] şi, respectiv, Sur la 
connaissance des masses. Essai de psychologie 
politique [2] –, în care se conţine o viziune mai 
puţin obişnuită asupra „comportamentelor 
colective de mobilizare cărora nu li se poate 
identifica o bază raţională”. Potrivit cunos-

cutului psihosociolog francez, înţelegerea şi 
explicarea acestor comportamente ţin, în 
foarte mare măsură, de raporturile existente 
între cunoaştere şi afect. 

Ce înseamnă, însă, să te conduci de 
raporturile existente între cunoaştere şi afect? 
Răspunsul cel mai potrivit, crede M.-L. 
Rouquette, ar fi să te pliezi pe ceea ce poartă 
numele de nexus. Într-un asemenea caz, 
interpretările vor trebui să ţină cont de 
existenţa unui nod afectiv prelogic comun unui 
număr mare de indivizi dintr-o comunitate 
anume. Or, nexus-ul este un nod în sensul că,, 
asociază şi conectează mai multe atitudini” şi 
este afectiv prelogic pentru că poate „opera 

P 
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instantaneu o respingere sau o adeziune” 
(„ceea ce nu lasă loc nici raţionamentului, 
nici reflecţiei”). 

În fond, arată M.-L. Rouquette şi cei 
care i-au continuat opera – cum ar fi S. 
Delouvée [3; 4] sau/şi M. Curelaru [5] –, 
nexus-ul apare în varianta unor termeni care, 
cel mai adesea, sunt abstracţi şi care, în acelaşi 
timp, sunt indiscutabili pentru o colectivitate 
situată într-un context existenţial presant. 
Ancorarea lui în realitate se realizează prin 
emiterea unor opinii clare, a unor luări de 
poziţie ferme sau a unor slogane mobilizatoare. 
În cele din urmă, membrilor colectivităţii 
avute în vedere nu le rămâne decât să se 
manifeste în legătură cu emiterea produsă fie 
pentru, fie contra. Efectul maxim este atins în 
situaţii de criză, „odată cu apariţia unor 
evenimente anormale în viaţa socială 
(conflicte, ameninţări colective etc.), reale sau 
imaginare”. Acum, este extrem de important 
să se impună în prim plan exprimări 
stimulatoare precum patrie, justiţie, libertate, 
egalitate, dreptate sau/şi adevăr. Nimic 
neobişnuit, de fapt: „când inegalităţile sociale 
sunt apăsătoare şi ating un prag al 
insuportabilului, tema egalităţii este lansată, 
devine antrenantă, putând da naştere unei 
revoluţii”. La fel, libertatea şi patria sunt teme 
care se activează imediat când „naţiunea este 
în pericol”. Nexus-ul, precum putem observa, 
nu ţine în niciun fel de logică sau de gândirea 
consecventă, de argumentare sau de 
contraargumentare, întrucât, de fiecare dată, 

primează afectul, adică mişcarea de suflet 
exagerat de intensă.1 Legătura mobilizare – 
etichetă afectivă, spun specialiştii – R.P. 
Wolter, bunăoară [6], redă un aspect 
fundamental al nexus-ului: cele două elemente 
nu pot fi disociate. Nu există fenomen de 
mobilizare colectivă care să nu facă apel la 
nexus şi dimpotrivă - este dificil să ne 
imaginăm nexus-ul fără un efect de 
mobilizare. 

Studiul experimental dedicat nexus-ului 
nazist, realizat de M.-L. Rouquette la 1994 şi 
încorporat în deja amintita Sur la connaissance 
des masses. Essai de psychologie politique, 
ilustrează pe deplin afirmaţia cu privire la 
funcţia antrenantă a stării de afect. În studiul 
vizat, unui număr de 37 de studenţi i-au fost 
prezentate opt afirmaţii care au figurat în 
programul electoral al NSDAP (National 
Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei):  
• în chestionarul distribuit unui număr de 
12 subiecţi, afirmaţiile au fost asociate cu „un 
partid politic” (grup de control); 
• în chestionarul distribuit altor 12 subiecţi, 
afirmaţiile au fost asociate cu „partidul 
naţional-socialist”; 
• în chestionarul care a ajuns la ultimii 13 
subiecţi, afirmaţiile au fost asociate cu 
„partidul nazist”. 
 Fiecare dintre afirmaţiile prezentate 
subiecţilor incluşi în eşantion a fost evaluată 
pe o scală Likert în 5 puncte, mergând de la 
„perfect de acord” la „dezacord total”. 
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Tabel. Rezultatele studiului asupra nexus-ului nazist: numărul de afirmaţii respinse, în funcţie de etichetă 
 

 Eticheta  
„partid politic” 

Eticheta „partid 
naţional-socialist” 

Eticheta  
„partid nazist” 

Afirmaţii 
respinse 28 (30%) 28 (30%) 50 (48%) 

Afirmaţii 
acceptate 68 (70%) 68 (70%) 54 (52%) 

 
Analizând tabelul de mai sus, consta-

tăm că, atunci când afirmaţiile sunt asociate 
unui „partid politic” (oarecare) sau unui 
„partid naţional-socialist”, procentul de 
respingere este de 30% (28/96). În cazul în 
care afirmaţiile sunt asociate „partidului 
nazist”, gradul de respingere creşte, atingând 
cota de 48% (diferenţa faţă de celelalte 
condiţii este semnificativă la testul χ2, unde 
p< 0,01). Eticheta „partid nazist” a condus la 
apariţia unui neîndoielnic nexus. Detestând 
nazismul, subiecţii au respins cu o putere mai 
mare afirmaţiile raportate la partidul care-l 
reprezintă. Avem de-a face, la acest moment, 
cu o respingere „afectivă şi prelogică”, deoa-
rece, subiecţii au evaluat negativ afirmaţiile 
pornind de la atitudinea lor (de respingere) 
faţă de nazism, în loc să o facă pe baza 
conţinutului prezentat”. 

Însumând diverse date cu referire la 
nexus şi particularităţile manifestării lui pe 
dimensiunea „interacţiunilor prezente sau 
trecute, reale sau imaginare dintre conduitele 
umane”, M.-L. Rouquette scoate în profil – în 
aceeaşi Sur la connaissance des masses. Essai de 
psychologie politique1 – următoarele caracte-
ristici definitorii ale fenomenului: 

• poartă un caracter colectiv şi este împărtăşit de 
majoritatea membrilor unei comunităţi la un 
moment dat; 
• este mobilizator şi anulează pentru moment 
diferenţele inter- şi intra-grupale; 
• este activat mai ales în perioade de criză şi de 
pericol; 
• nu reprezintă o elaborare a realului, ci a 
imaginarului social; 
•  este o elaborare ireductibilă la un conţinut 
particular, prezentându-se ca un „cvasi-concept”; 
• se exprimă printr-un termen unic care nu 
poate fi înlocuit cu niciun termen echivalent 
(„nebun”, de pildă, nu este acelaşi lucru cu 
„bolnav mintal”); 
• forma discursivă privilegiată este emfaza 
(proclamaţii, imnuri, sloganuri, declaraţii de ade-
ziune, condamnări publice etc.), stare observabilă, 
în timpul discursurilor politice solemne, în care o 
anumită vehemenţă de limbaj exprimă lipsa de 
măsură a afectului”. 

De la început – ne referim, evident, la 
constatările care se regăsesc în cele două 
lucrări iniţiatice ale lui M.-L. Rouquette (La 
psychologie politique şi Sur la connaissance des 
masses. Essai de psychologie politique) – nexus-ul 
apare în calitate de un construct psihomental 
integrat în reprezentarea socială, sau, mai bine 
zis, ca o formă a gândirii sociale despre care se 
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poate spune că este complementară nucleului 
central (exprimând valoarea afectivă a acestuia). 
Ulterior, acelaşi unghi de vedere se întâlneşte 
şi la mulţi alţi exploratori ai câmpului social. 
Iată doar câteva exemple: 
•  C. Guimelli: nexus-ul corespunde anu-
mitor aspecte – foarte bogate din punct de 
vedere emoţional – ale reprezentărilor sociale 
[7]; 
•  P.H.F. Campos: nexus-ul exprimă dimen-
siunea afectivă a reprezentărilor sociale în 
raport cu mobilizarea mulţimilor [8]; 
•  M. Curelaru: în cadrul componentei 
emoţionale a unei reprezentări sociale putem 
oricând identifica un nexus [9]. 

În pofida faptului că s-au auzit, de-a 
lungul timpului, şi voci prin care nexus-ul 
este văzut ca o formă specifică a gândirii 
sociale, susceptibilă să anticipe apariţia 
reprezentărilor sociale, să le preceadă în 
elaborare,1 unghiul de vedere pe care-l emite, 
iniţial, M.-L. Rouquette şi la care aderă C. 
Guimelli, P. H. F. Campos, M. Curelaru şi 
multe alte figuri importante din domeniul 
psihologiei sociale reuşeşte să se menţină pe 
o poziţie privilegiată, lui revenindu-i, în cele 
din urmă, statutul de nulli secundus. Pentru a 
oferi dovada necesară, vom specifica că în 
ultimii 10-15 ani majoritatea cercetătorilor 
înclină să utilizeze conceptul de nexus 
raportându-se la reprezentările sociale, şi nu 
la un alt nivel al gândirii de masă. Printre 
aceştia, ca să dăm şi nişte exemple, se 
enumeră J.-M. Seca [13] cu C. Guimelli [14], 
P. H. F. Campos cu M.-L. Rouquette [15; 16], 
P. Chareaudeau cu R. Montes [17], A. De 
Rosa cu R. Farr [18], G. Lo Monaco cu P. 

Rateau şi C. Guimelli [19], N. Roussiau cu E. 
Renard [20], C. Demontis cu A. Gruev-
Ventila, C. Pouet şi A. Hellmuth [21]. Chiar 
dacă, în anumite cazuri – ne referim, în 
special, la cele legate de cercetările 
aparţinând lui S. C. Calonge [22; 23; 24; 25] 
sau la O. Camus [26], V. Carranza [27] sau S. 
Delouvée [28; 29], W. Wagner sau N. 
Kronberger [30] – nexus-ul este prezentat „în 
mod independent” (nefiind, deci, raportat la 
reprezentările sociale), acest lucru, oricum, 
nu este făcut de o manieră tranşantă, adică, 
după cum preferă să spună R. P. Wolter1, nu 
se afirmă explicit că el, nexus-ul, reprezintă o 
specie aparte a gândirii sociale. 

Acestea fiind spuse, să vedem, în final, 
cum anume nexus-ul se impune în calitate de 
„o formă a gândirii sociale complementară 
nucleului central, exprimând valoarea 
afectivă a acestuia”. Într-o asemenea ordine 
de idei, ar fi fost, evident, foarte bine să 
trecem în revistă toate sau aproape toate 
studiile cu caracter empiric în care se 
profilează complementaritatea avută în 
vedere. Din lipsă de spaţiu, însă, ne vom 
limita la doar trei dintre ele – la Nexus, 
représentations sociales et masquage des 
divergences intra et intergroupes realizat de G. 
Lo Monaco, P. Rateau, C. Guimelli [31], la 
Social representations of terrorism realizat de C. 
Demontis, A. Gruev-Vintila, C. Pouet, A. 
Hellmuth [32] şi la Liderii şi reprezentarea lor 
socială realizat de către noi cu ceva timp în 
urmă [33;34]. 

În cel dintâi studiu, desfăşurat pe 
parcursul anului 2006 s-a urmărit asocierea 
nexus-ului „libertate” cu „grupul ideal”, 
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ultimul redând un obiect despre care deja se 
ştia, la acea vreme, că este „foarte utilizat în 
abordarea structurală a reprezentărilor 
sociale”. Datele acumulate au permis să se 
stabilească două caracteristici esenţiale ale 
nexus-ului faţă de care s-a manifestat interes: 
faptul că el este în stare „să anuleze 
diferenţele intra- şi inter-grupuri”, precum şi 
faptul că evocarea lui „pare a provoca 
adeziune faţă de obiect sau respingerea 
acestuia, într-un mod necondiţionat şi 
unanim”. Veritatis simplex oratio est: ori de 
câte ori nexus-ul „libertate” este asociat 
grupului ideal, „indivizii îl recunosc masiv, 
chiar dacă el nu se manifestă în conformitate 
cu prescripţiile centrale” (or, în cazul 
„grupului ideal”, prescripţia centrală este că 
el „nu trebuie să aibă nicio ierarhie”); şi 
dimpotrivă – ori de câte ori „libertatea” este 
ameninţată, indivizii „nu mai recunosc obi-
ectul”. Prezenţa nexus-ului „libertate”, 
conchid autorii studiului, este indiscutabilă. 
Relaţia lui cu nucleul central al reprezentării 
şi potenţialul mobilizator de care dispune ţin 
de domeniul evidenţei. 

În cel de-al doilea studiu, desfăşurat 
din noiembrie 2006 până în iulie 2007, s-a 
verificat dacă implicarea personală a 
indivizilor afectează reprezentările acestora 
cu privire la terorism. Studiul vizat a avut la 
bază un chestionar aplicat pasagerilor din 
aeroporturile Marseille – Provence (Franţa) şi 
Boston – Logan (Statele Unite ale Americii)1. 
Analizele efectuate au vizat trei tipuri de 
participanţi, diferenţiaţi în funcţie de nivelul 
de implicare personală şi de nivelul practicii 
antiteroriste: pasageri francezi şi pasageri 

americani, după cum şi personalul de 
securitate din aeroportul Marseille – Provence. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că 
structura reprezentărilor sociale cu privire la 
terorism se modelează în funcţie de 
implicarea personală a indivizilor care se 
raportează la riscul apariţiei unui asemenea 
fenomen, precum şi în funcţie de practicile 
legate de administrarea unui asemenea tip de 
risc. Astfel, tema dominantă în discursul 
personalului a fost cea a siguranţei şi a 
securităţii, iar discursul pasagerilor s-a centrat 
pe responsabilitatea guvernanţilor şi pe o serie 
de elemente care au profilat etiologia tero-
rismului (ultimul fiind pus, de cele mai multe 
ori, pe seama politicului). În vreme ce 
reprezentarea socială exprimată de personal 
a avut o orientare mai practică, cea care s-a 
profilat în mediul pasagerilor a fost mai 
normativă, mai evaluativă, mai atributivă, ea 
nefiind prescriptivă în privinţa stilurilor de 
conduită. În plus, rezultatele studiului între-
prins în aria aeroporturilor Marseille-Provence 
şi Boston-Logan au permis să se stabilească că 
reprezentările sociale activate de către 
subiecţii implicaţi în experiment au conţinut 
şi o serie de nexus-uri [teamă – la pasagerii 
francezi; teamă, morţi, musulmani – la pasa-
gerii americani; bombă – la personalul de 
securitate] care au fost în măsură să-i 
mobilizeze pe aceştia, desemnând, destul de 
clar, mijloacele potenţiale ale actului de 
terorism, autorii şi consecinţele nefaste ale 
acestuia. Itemii centrali cu o puternică 
încărcătură afectivă [teamă, morţi, musulmani, 
bombă] au generat, la rândul său, semnificaţii 
analoage pentru mai mulţi itemi periferici [11 
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septembrie, Al-Qaida, nesiguranţă, Ben-Laden, 
Islam, pericol, violenţă, haos, crimă, extremişti, 
explozie], prin care, în cele din urmă, nu au 
decât să se instituie, după cum este bine ştiut, 
scripturile de acţiune legate de obiectul repre-
zentării. 

În cel de-al treilea studiu, desfăşurat în 
februarie-aprilie 1997, au fost puse în eviden-
ţă o serie de aspecte legate de reprezentarea 
socială a liderilor. La baza demersului inves-
tigaţional avut în vedere au stat următoarele 
raţionamente: 
(i) spunând „da” unui anumit lider, indivizii se 
conduc de reprezentările pe care le au în legătură 
cu lumea în care îşi duc existenţa; 
(ii) reprezentările sociale caracterizează factorul 
care conferă „viaţă” atât liderilor, cât şi tuturor 
iniţiativelor legate de numele lor; 
(iii)  dacă ar fi posibil ca la un moment dat 
reprezentările sociale să se împuţineze substanţial 
sau să dispară cu totul, mulţimile ar cădea, 
irefutabil, într-o stare de alertă, neştiind pe cine 
să-l urmeze, cui să-şi încredinţeze soarta. 

În plus, a fost luat în calcul rolul 
deosebit pe care-l deţine, în context, profilul 
axiologic al grupului. S-a pornit de la 
premisa că profilul vizat constituie tiparul 
prin care se produce luarea deciziilor în 
legătură cu acceptarea sau neacceptarea unui 
anumit lider sau a unui anumit stil de 
leadership. O privire apreciativă orientată 
spre ceva ce trebuie considerat ca fiind 
pozitiv sau negativ, funcţional sau disfunc-
ţional pentru viaţa unui individ sau a unei 
colectivităţi, valorile reprezintă principalul 
reper critic în funcţie de care se organizează 

percepţia puterii şi a persoanelor care o 
înfăţişează.  

Raliindu-se unui eşafodaj conceptual 
multivalent şi fiind ancorat într-un eşantion 
extras din patru populaţii distincte [studenţi, 
pensionari, adolescenţi, deţinuţi], studiul la 
care facem referinţă a condus, în cele din 
urmă, la obţinerea unui masiv de date care 
certifică că pe dimensiunea reprezentării 
sociale a liderilor se impun în mod evident 
trei tipuri de relaţionări circumstanţial-
condiţionale:  
(x) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale 
grupului partea superioară este dominată, la un 
anumit moment, de aserţiuni ce redau predilecţii 
pentru autoconservare, securitate şi/sau sigu-
ranţă, atunci reprezentările membrilor acestui 
grup asupra liderilor pe care şi-i doresc se 
organizează în jurul unui nod central, majoritatea 
elementelor constitutive ale căruia exprimă 
însuşirile unor favoriţi ai puterii de tip autoritar; 
(y) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale 
grupului partea superioară este dominată, la un 
anumit moment, de aserţiuni ce redau predilecţii 
pentru apartenenţă şi/sau dragoste, stimă şi/sau 
apreciere, atunci reprezentările membrilor acestui 
grup asupra liderilor pe care şi-i doresc se 
organizează în jurul unui nod central, majoritatea 
elementelor constitutive ale căruia exprimă 
însuşirile unor favoriţi ai puterii de tip democrat; 
 (z) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale 
grupului partea superioară este dominată, la un 
anumit moment, de aserţiuni ce redau predilecţii 
pentru cunoaştere, frumos, dezvoltare şi/sau 
autorealizare, atunci reprezentările membrilor 
acestui grup asupra liderilor pe care şi-i doresc se 
organizează în jurul unui nod central, majoritatea 
elementelor constitutive ale căruia exprimă 
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însuşirile unor favoriţi ai puterii de tip liberal sau 
liberal-democrat. 
 Întrucât studiul a fost organizat şi desfăşurat 
într-o perioadă dominată de crize (celor de 
extracţie economică, politică şi morală 
aparţinându-le întâietatea), când viaţa de zi 
cu zi era impregnată cu tot felul de 
anormalităţi (sărăcie, inechitate, discriminare, 
manipulare omniprezentă, conflicte, amenin-
ţări colective, ilegalităţi, corupţie, injustiţie, 
lipsă de coerenţă în activitatea structurilor de 
stat, egoism şi traseism politic, conducere 
ineficientă, la nivel central şi local), starea de 
spirit a actorilor sociali (îi avem în vedere, 
inclusiv, şi pe cei care , prin voia destinului, 
au intrat în eşantionul investigaţiei) a 
înglobat nu doar elemente cu caracter 
raţional, ci şi multiple construcţii iraţionale. 
În această cumplită perioadă, contează nu 
doar ideile cu referire la ceea ce se întâmplă, 
ci şi nodurile afective prelogice care produc 
instantaneu stări de respingere sau adeziune, 
dând suflu unor luări de poziţie ferme şi 
unor exprimări/slogane extrem de mobiliza-
toare (precum adevăr, dreptate, bunăstare, 
egalitate, integritate, responsabilitate, corectitu-
dine, cinste, demnitate, normalitate, prosperitate 
etc.). Ca şi în alte situaţii similare, apar şi se 
impun, de o manieră categorică, nexus-urile, 
genul de construcţii psihice care, precum am 
specificat deja, nu ţin în nici un fel de logică 
sau de gândirea consecventă, de argumente 
sau de contraargumente, ci de afect, adică de, 
mişcarea sufletească exagerat de intensă”. 

La o examinare mai atentă a repre-
zentărilor sociale cu referire la lideri, putem 
constata că în toate cazurile în nucleele 

centrale ale acestora se regăseşte cel puţin un 
element care, caracterizând valoarea afectivă a 
acestora, face dovada faptului că exprimă 
starea de mobilizare a grupurilor, o stare care 
nu are deschiderea necesară – sau, mai mult, 
este în totalitate închisă – pentru argumentări 
şi justificări, dialoguri şi dezbaterii. La 
pensionari, în acest sens, dăm de bun la suflet 
şi statornic, la studenţi – de omenos, dezinvolt 
şi permisiv, la deţinuţi – de puternic, ataşabil şi 
respectuos, iar la adolescenţi – de ferm şi afabil. 
Elementele centrale cu o neîndoielnică încăr-
cătură emoţională [puternic, omenos, ataşabil, 
afabil etc.] au generat, după cum şi era de 
aşteptat, semnificaţii analoage pentru mai 
multe elemente periferice [incoruptibil, non-
conformist, empatic, prietenos, tranşant, sincer, 
deschis etc.]. 

Studiile experimentale invocate – cel 
realizat în condiţiile asocierii cu grupul ideal, 
cel realizat în perimetrul aeroporturilor Mar-
seille-Provence & Boston-Logan şi cel realizat pe 
dimensiunea reprezentări sociale a liderilor – 
constituie, după cum vedem, o dovadă 
elocventă a faptului că noţiunii de nexus îi 
revine realmente o funcţie cu totul specială – 
de a explica comportamentele care vizează mobili-
zarea de masă. Toţi acei care, de la 1988 înco-
ace, elaborând lucrări teoretice sau efectuând 
cercetări cu caracter empiric, nu au încetat să 
creadă că nexus-ul redă o formă a gândirii 
sociale care exprimă dimensiunea afectivă a repre-
zentării sociale sau – mai exact – o construcţie 
psihomentală care este complementară nucleului 
central al reprezentării sociale, exprimând valoa-
rea emoţional-prelogică a acestuia în raport cu 
mobilizarea membrilor unei colectivităţi, au ales, 
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precum putem conchide, versantul inter-
pretativ adecvat, prezentând lucrurile în 

lumina ce li se potriveşte în cea mai bună 
măsură. 
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L’article traite du rôle de la philosophie dans les projets géopolitiques modernes, et surtout du rôle des 
philosophes intellectuels dans le développement des sociétés sur la voie du progrès. L’implication des 
intellectuels dans la politique est envisagée de la perspective de la vénalité et de l’intégrité de ceux-ci, la quêté 
de la vérité restant une vocation exclusive des philosophes intellectuels. Néanmoins, la raison et l’intelligence 
peuvent être utilisées dans des fins destructives, tel est le cas des sociétés totalitaires communistes dans 
lesquelles le mensonge et la haine sont organisés intellectuellement et induisent en erreur les peuples. L’auteur 
propose des isotopies typologiques, appuyées également par des philosophèmes appartenant à des personnalités 
notoires de la pensée philosophiques universelle.  

Cuvinte cheie: libertate, adevăr, filosof, intelectual, toleranţă, minciună, ură, limbă, putere, integritate. 
 
 

ibertatea, oricâte definiţii am cita, în 
percepţia tuturor rămâne a fi un 
cuvânt măreţ, chiar dacă ne dăm bine 

seama de caracterul aporetic şi opac al 
noţiunii atunci când încercăm să o descriem 
fie succint, fie exhaustiv. Cuvânt măreţ, 
emblematic, simbolic, mobilizator, martiri-
zant, înălţător, extravagant, răzbunător, vic-
torios, cuceritor, devastator, manipulator, 
moralizator, salvator, genial... Şirul de epitete 
sau izotopii poate fi continuat. Fiecare din ele 
este expresia concentrată a experienţei 
umane, cristalizată în cronici, opere literare 
care aparţin patrimoniului universal inesti-
mabil. 

Libertatea nu poate fi explicată prin 
prisma metafizicului, încremenit într-un 
segment de timp, ea poate şi trebuie înţeleasă 

doar prin prisma infinitului, extins în trei 
dimensiuni: spaţiu, timp, volum, alias, teri-
toriu, istorie, om. E una libertatea redată 
gladiatorului în Roma Antică, libertatea 
raţiunii în faţa Inchiziţiei medievale, liber-
tatea cucerită de revoluţionarii francezi în 
1789, şi e alta libertatea circulaţiei mărfurilor, 
capitalului şi persoanelor în Uniunea Euro-
peană. Noţiunea libertăţii a cunoscut o 
evoluţie în timp. Istoria civilizaţiilor ne 
învaţă că libertatea spirituală e mult mai 
valoroasă decât libertatea materială. Un 
popor e cu atât mai liber, cu cât e mai instruit 
şi mai cărturar. Libertatea spirituală descă-
tuşează economia unui stat. Această realitate 
este descrisă cu lux de amănunte de Voltaire 
în „Scrisorile filosofice”, publicate în timpul 
exilului său în Marea Britanie.  

L 
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„La philosophie et les sciences anglaises 
sont à l’avant-garde du mouvement intellectuel. 
L’Anglais s’affirme un type d’homme nouveau: 
libre en ses pensées comme en ses actions, ne 
craignant rien en ce monde ni dans l’autre. 
Filosofia şi ştiinţele englezeşti sunt în avangarda 
mişcării intelectuale. Englezul se afirmă drept un 
tip de om nou: liber atât în gândirile sale, cât şi în 
acţiuni, neavând frică de nimic nici pe lumea 
aceasta, nici în cealaltă” [9, p.12]. 

Voltaire se minunează de Bursa londo-
neză, despre care spune că este un loc mai 
respectabil decât unele curţi regale. Acolo 
poţi întâlni deputaţi de orice naţionalitate şi 
confesiune religioasă, care se întrunesc întru 
binele şi unitatea oamenilor. Libertatea într-o 
ţară unde există treizeci de confesiuni 
religioase generează toleranţă. Iată o izotopie 
importantă a libertăţii. Fără toleranţă nu 
există libertate, această concluzie la care 
ajunge Voltaire, mai ales în „Tratatul despre 
toleranţă”, scris şi publicat pe marginea 
răsunătorului caz Calas1 din Franţa anului 
1762, este una complet modernă, în deplină 
consonanţă cu actualele valori general-
umane, instituţionalizate în numeroase rezo-
luţii şi recomandări ale organismelor 
europene. E cazul să recunoaştem că Voltaire 

                                                           
1 Cazul protestantului Jean Calas, condam-

nat la moarte prin supliciu pe roată, apoi 
spânzurare și ardere publică în anul 1762 pentru 
presupusa ucidere a fiului său Marc-Antoine care 
a dorit să se convertească în catolicism, este cu-
noscut ca fiind unul reprezentativ în ceea ce 
privește eroarea justiției, aceasta emițând sentința 
în baza aparențelor, fără probe evidente. (Vol-
taire, 2009).  

a apreciat în mod vizionar reuşita parcur-
sului statului englez spre libertatea instituţio-
nalizată mult prea devreme, glorificând o altă 
virtute a englezilor precum vitejia, de care au 
dat dovadă varii popoare sau state, dar căror 
popoare sau state vitejia nu le-a adus 
libertatea multrâvnită (gândul ne duce la 
poporul român din Basarabia despre care 
nicidecum nu se poate spune că e liber atât în 
plan spiritual, cât şi în plan material):  

«Il en a coûté sans doute pour établir la 
liberté en Angleterre; c’est dans des mers de sang 
qu’on a noyé l’idole du pouvoir despotique; mais 
les Anglais ne croient point avoir acheté trop cher 
de bonnes lois. Les autres nations n’ont pas eu 
moins de troubles, n’ont pas versé moins de sang 
qu’eux; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la 
cause de leur liberté n’a fait que cimenter leur 
servitude. – Fără îndoială, instaurarea libertăţii în 
Anglia a costat ceva; idolul puterii despotice a fost 
înecat în mare de sânge; dar englezii deloc nu cred 
că au plătit prea scump pentru legi bune. Alte 
naţiuni au avut parte de nu mai puţine 
turbulenţe, au vărsat nu mai puţin sânge decât ei; 
dar sângele pe care l-au vărsat aceste naţiuni în 
numele libertăţii nu a făcut decât să cimenteze 
sclavia» [10, p. 56]. 

Năzuinţa de a nu a fi constrâns, de a nu 
fi limitat în gândire, acţiuni şi dorinţe ţine de 
esenţa noastră umană. Libertatea ca noţiune 
este de neconceput în afara Omului. Omul 
este generatorul libertăţii, conceptorul şi 
purtătorul ei, şi, desigur, gândul ne duce 
nestingherit la păcatul originar. Ba mai mult. 
Femeia a îndrăznit să încalce interdicţia lui 
Dumnezeu de a mânca fructul din pomul 
roditor, şi chiar dacă Şarpele e cel care a 
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ispitit Femeia, avem girul sfintei scripturi 
pentru a afirma că anume Femeia a fost la 
originea dorinţei de Libertate, fie şi o libertate 
primitivă, închistată în olfactiv-gustativul 
fructului interzis. Preocupările telurice ale 
Creatorului în Facerea Lumii au stigmatizat 
inclusiv blestemul lui Adam şi Eva, sortiţi la 
o existenţă plină de nevoi materiale, dar în 
primul rând, la una finită în timp şi spaţiu. 
Fiind privaţi de imortalitate, Adam şi Eva, iar 
prin ei, întregul gen uman, a concentrat 
năzuinţele sale în ceea ce se crede a putea 
oferi suprema fericire – Libertatea.  

Volumul semantic imens al cuvântului 
libertate nicidecum nu poate fi redus la 
definiţia propusă de DEX2. Dacă ar fi să 

                                                           
2 LIBERTÁTE, (4) libertăți, s. f. 1. Posibili-

tatea de a acționa după propria voință sau dorință; 
posibilitatea de acțiune conștientă a oamenilor în 
condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de 
dezvoltare a naturii și a societății. ◊ Loc. adv. În 
libertate = după bunul plac, nestingherit. ◊ Expr. 
A-și lua libertatea să... (sau de a...) = a-și îngădui, a-
și permite să... 2. Starea unei persoane libere, care 
se bucură de deplinătatea drepturilor politice și 
civile în stat. ♦ Starea celui care nu este supus 
unui stăpân. ♦ Situația unei persoane care nu se 
află închisă sau întemnițată. ◊ Expr. A pune în 
libertate = a elibera din închisoare, din arest etc. 3. 
Independență, neatârnare (a unui stat față de o 
putere străină). 4. (De obicei la pl.) Drepturi 
cetățenești. ◊ Libertate individuală = dreptul care 
garantează inviolabilitatea persoanei. Libertate de 
conștiință = dreptul oricărui cetățean de a avea o 
opinie proprie în orice domeniu de activitate. 
Libertate de gândire sau libertatea cuvântului = 
dreptul de a exprima prin viu grai sau prin scris 

extindem această definiţie, e nevoie de o 
precizare eminamente importantă ce poate 
lua forma unei semnificaţii generice: valoare 
(stare, necesitate) existenţială conştinetizată a 
Omului prin care acesta gândeşte şi acţio-
nează după bunul său plac, sau, în termenii 
lui Rousseau, e vorba de libertatea naturală:  

«La liberté naturelle c’est le droit illimité à 
tout ce que l’homme peut atteindre. – Libertatea 
naturală este dreptul nelimitat al omului la tot 
ceea ce poate atinge» [8, p. 61]. E o semnificaţie 
generică de o puritate nativă, care nu ia în 
calcul constrângerile unei societăţi organizate 
politic. Aceste constrângeri abia urmează, 
repertorierea lor fiind posibilă odată cu 
instituţionalizarea statului şi dreptului. Uni-
cul instrument prin care poate fi instituit un 
sistem de norme şi legi este prin excelenţă, 
limba. Cei ce s-au preocupat de înveşmâ-
ntarea în formă scrisă a legilor naturii şi 
omului au fost Filosofii antichităţii. De la 
Aristotel şi Platon au pornit doctrinele şi 
polemicile filosofice. Adevărurile scrise de ei 
au fost dezvoltate şi perfecţionate de cărtu-
rarii modernităţii.  

Cărturarii, tribunii, erudiţii, filosofii 
sunt elitele societăţilor organizate instituţi-
onal, care înţelegeau cel mai bine esenţa 
lucrurilor, transmiteau lumina înţelepciunii 
poporului, preziceau mersul evenimentelor 
graţie spiritului lor vizionar. În termeni 
contemporani e vorba despre intelectuali. 
Intelectualii sunt purtătorii prin excelenţă ai 
libertăţii raţiunii. Nimic nu poate fi mai liber 

                                                                                          
opiniile proprii. – Din fr. liberté, lat. libertas, -
atis. (http://dexonline.ro/text-dex09/libertate). 
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decât gândirea, raţiunea. Nimic nu te face 
mai liber decât adevărul, descoperit şi propo-
văduit fără constrângeri şi prigoniri. Ade-
vărul în ultima instanţă este Dumnezeu, iar 
adevărul despre existenţialitatea umană e la 
îndemâna filosofului - intelectual, omului de 
ştiinţă, capabil să vadă dincolo de aparenţe 
impenetrabile şi să discearnă antinomiile 
conflictuale, purtătoare de moarte şi distru-
gere, de cele dialectice, făuritoare de progres 
şi dezvoltare. 

Un Filosof în sensul strict originar al 
cuvântului e omul care în mod dezinteresat 
caută adevărul, mânat doar de vocaţia sa. De 
fapt, dacă ar fi să-l credem pe Hegel, filosofi 
nu mai există, mai degrabă există filosofii şi 
sisteme de gândire.3 Filosofii antichităţii au 
contribuit la promovarea ştiinţelor şi artelor 
întru dăinuirea spiritului creator, fortificând 
astfel Cetatea, perpetuând civilizaţia, lăsând 
loc pentru edificarea societăţilor viitoare. 
Uneori istoria ne oferă exemple de intole-
ranţă a Cetăţii faţă de libertatea gândirii 
filosofice, exemplul ilustru fiind cel al lui 
Socrate, filosoful-martir al Greciei Antice, care 
şi-a trăit doctrina şi nu a scris-o.  

«Socrate, qui approcha le plus près de la 
connaissance du Créateur, en porta la peine et 
                                                           

3 „C’est seulement par déviation, et depuis 
que la philosophie est devenue un métier, une 
forme d’enseignement rétribué” que la notion de 
philosophe a perdu sa signification originaire de 
type exemplaire, de chercheur désintéressé, sou-
tenu par sa seule vocation; depuis lors il n’y a 
plus eu de philosophes, mais des philosophies et 
des systèmes de pensées. (Dictionnaire de Philo-
sophie, Larousse, 1995, p. 213). 

mourut martyr de la Divinité…on lui imputait 
d’inspirer aux jeunes gens des maximes contre la 
religion et le gouvernement….il eut d’abord deux 
cent vingt voix pour lui. Le tribunal des Cinq-
cents possédait deux cent vingt philosophes: c’est 
beaucoup, je doute qu’on les trouve ailleurs. – 
Socrate, cel care s-a apropiat cel mai mult de 
cunoaşterea Creatorului, a fost pedepsit pentru 
aceasta şi a murit ca martir al Divinităţii… i se 
imputa faptul că le inspira tinerilor maxime 
împotriva religiei şi guvernului… a avut mai 
întâi 220 de voci în favoarea sa. Tribunalul celor 
Cinci sute avea 220 de filosofi: e mult, mă 
îndoiesc că ar putea fi găsiţi atâţia în altă parte» 
[9, p. 62]. 

Oricum, cele 220 de voci ale filosofilor 
nu l-au salvat de la moarte. Din păcate, nici 
Inchiziţia medievală în Europa nu era 
constituită din filosofi, fie chiar şi într-un 
număr insuficient. Nume notorii din istoria 
gândirii ştiinţifico-filosofice ale celor care au 
plătit cu viaţa pentru libertatea gândirii revin 
în memorie: editorul erudit şi traducătorul 
francez din secolul XVI Etienne Dolet, 
traducătorii Bibliei din ebraică, greacă, latină 
în limba franceză – Olivetanul, în limba 
engleză – Tyndale, filosoful şi teologul 
reformator Jan Huss – toţi au murit prin 
otrăvire sau condamnaţi la moarte prin 
ardere publică pe rug. Lista ar putea fi 
completată. Au fost anihilaţi fizic, dar 
adevărul nu poate fi nici ars pe rug, şi nici 
otrăvit.  

Cetăţile pe parcursul istoriei au ştiut să-
şi „procure” filosofi pentru a-şi justifica 
războaele, cruciadele sau zidirile. Preocupaţi 
la origini de interpreatrea cuvântului biblic şi 
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propovăduirea divinităţii în popor, de-a 
lungul timpului, filosofii de vocaţie cedează 
locul filosofilor remuneraţi. „Filosofii remu-
neraţi” ai Cetăţilor, în termenii lui Hegel, 
sunt precursorii intelectualilor moderni, 
angajaţi politic. Cărturarii de la curte, sfet-
nicii, „luminaţii” care s-au aflat în preajma 
cezarilor, monarhilor, principilor, ţarilor şi 
dictatorilor au exercitat un rol determinant în 
mersul istoriei, deseori înblânzind mânia 
tiranilor, stingând focul războaielor, dar şi 
accelerând înflorirea sau căderea imperiilor. 

Omenirea a parcurs un drum lung pentru 
afirmarea libertăţii ca valoare existenţială 
supremă şi a adevărului ca victorie a raţiunii 
asupra obscurantismului. Este oare angajarea 
cu simbrie a filosofului la Cetate o corupere 
intelectuală? Lumea ideatică a filosofului, 
ţesută din adevăruri gândite şi adevăruri 
absolute degradează atunci când el, filosoful, 
deviază de la aceste adevăruri, punând în 
serviciul Cetăţii sau Puterii politice pseudo-
adevăruri, aşternute în trivialitatea scrisului 
angajat.  

 

 
 

Graful 1. Cercul valoric al filosofului-intelectual. 
 

Politica a cuprins Cetăţile antice şi 
renascentiste, devenind un fenomen supra-
naţional, izvorât din doctrine şi idei filo-
sofice, puse în serviciul oamenilor puterii. În 
acest sens, filosoful-intelectual are două 
opţiuni: aşteptarea contemplativă a succe-
siunii fireşti a evenimentelor din societate, 

prin rămânerea sa într-un spaţiu ideatic rupt 
de materialitatea socială sau influenţarea 
directă a succesiunii evenimentelor şi fap-
telor în societate prin implicarea activă a 
filosofului-intelectual în sfera politicului.  

De la „Principele” lui Machiavelli până 
la memuarele foştilor şefi de state, tratate de 
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politologie, de acum înainte filosoful-inte-
lectual nu mai e chemat doar să discearnă 
între bine şi rău, să sfătuie oamenii puterii, ci 
să se şi implice în treburile statului. Implicare 
şi angajare par a fi două concepte diferite. 
Implicarea intelectualului în treburile statului 
vine din nestăvilita dorinţă a sa de a schimba 
lumea, de a o perfecţiona. Schimbarea întru 
perfecţionare este un deziderat nobil, el 
rezidă în însuşi esenţa existenţială a filoso-
fului. Angajarea politică a filosofului uneori 
presupune inclusiv coruperea intelectuală a 
acestuia şi nu exclude trădarea de către 
filosof a propriilor convingeri, principii şi 
adevăruri în numele promovării unui 
pseudo-adevăr sau minciuni prin transfer de 
autoritate către sfera politicului. Deseori se 
aud voci categorice, care susţin inutilitatea 
implicării intelectualilor în politică: 

„Intelectualii nu au ce căuta pe aceeaşi 
scenă cu politicienii. Nu e rostul lor să se 
amestece în vacarmul veacului, să se 
risipească în piaţa publică, să se abandoneze 
unei problematici contingente. A lăsa deo-
parte viaţa contemplativă, a înlocui marile 
întrebări ale spiritului cu triviale nelinişti de 
conjunctură e a-ţi trăda condiţia de inte-
lectual, a sacrifica „talantul” care ţi-a fost 
dat” [7, p. 70]. 

Însă, preceptele „laice” nu se fac auzite 
de filosofi. Ca şi în antichitate, ei doresc să 
participe la treburile Cetăţii, fiind inspiraţi de 
conflictul biblic ireconciliabi: lupta Binelui cu 
Răul. Motivul crimei fratricide Cain – Abel 
este piatra filosofală a tuturor doctrinelor. 

Filosofii sunt mereu la datorie, cu pana sau 
discursul gata să convingă, să acţioneze, să 
determine şi să învingă. 

După cum se ştie, arma predilectă a 
filosofilor pentru afirmarea adevărului şi 
elogierea libertăţii gândirii a fost şi va fi 
întotdeauna cuvântul. Limba este o revelaţie 
atunci când ea se află în serviciul filosofului-
intelectual liber, dar devine un blestem în 
cazul filosofului-intelectual angajat. Gabriel 
Liiceanu e şi mai dur afirmând că limba este 
„instrument divin care se perverteşte deîn-
dată ce capătă utilizare umană... Omul este şi 
liber şi căzut, el poate la fel de bine să 
utilizeze limba fie pe linia adevărului, fie pe 
cea a minciunii” (Liiceanu, 2006, p. 12). 

Limba este putere, limba şi puterea 
sunt inseparabile, am încercat să demonstrez 
acest fapt în unul din articolele mele (Guţu, 
2010, pp. 17-32). Limbajul de lemn al 
regimurilor totalitare comuniste a fost 
apanajul indispensabil de construire a unei 
societăţi bazate pe minciună şi ură. Minciuna 
şi ura, concepute şi organizate intelectual 
începând cu sfârşitul secolului al XIX, 
instituţionalizate la începutul secolului XX 
pentru a manipula popoare şi naţiuni, s-au 
dovedit a fi pilonii doctrinei comunismului. 
În regimul totalitar comunist „minciuna 
devine coloana vertebrală a Răului, fiind 
folosită nu împotriva unui duşman extern, 
care ameninţă fiinţa propriei tale colectivităţi, 
ci chiar împotriva acestei colectivităţi” [5, p. 
61]. 
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Graful No 2. Izotopiile discursului filosofic. 
 

Minciuna propovăduită în mijlocul 
poporului, ridicată la rang de adevăr, 
difuzată cu insistenţă de-a lungul anilor lasă 
sechele de netămăduit pentru mulţi ani în 
mentalul colectiv, privându-l de memorie 
istorică şi esenţă identitară. E ceea ce ni s-a 
întâmplat nouă, românilor basarabeni în 
rezultatul dictaturii comuniste pe parcurs a 
cinci decenii.  

„Jamais on ne corrompt un peuple, 
mais souvent on le trompe, et c’est alors 
seulement qu’il parait vouloir ce qui est mal. 
Un popor nu poate fi corupt niciodată, dar el 
poate fi adesea minţit şi anume în acest caz se 
crează impresia că poporul vrea ceea ce este 
rău” [8, p.68].  

Liiceanu propune şi o clasificare a 
intelectualilor din regimurile totalitar-
comuniste: intelectualii care au crezut în 
minciuna ideologiei comuniste, dar care mai 
apoi şi-au recunoscut eroarea (treziţii), 
intelectualii care au crezut în minciuna 
comunistă până în ultimul ceas, chiar şi 

atunci când au fost împuşcaţi de colegii lor 
de partid (hipnotizaţii), a treia categorie – 
intelectualii care au ştiut adevărul despre 
comunism, dar au continuat să-l predice, ei 
minţeau conştient, cu ei, de fapt, s-a făcut 
comunismul la scară planetară [4, p. 62-63]. 

Minciuna în comunism este sistema-
tizată ca ideologie, devine adevăr prin 
teroare şi ajunge atotcuprinzătoare [4, p. 64-
66]. Regimurile totalitar-comuniste, avându-i 
ca ideologi pe Marx şi Lenin, care au fost ei 
înşişi cuprinşi de ură împotriva genului 
uman (Marx din cauza că aşa şi nu a obţinut 
o catedră în niciuna din universităţile 
germane, Lenin din cauza că a fost dat afară 
din universitate), au instituţionalizat ura de 
clasă, îndreptând-o împotriva intelectualilor, 
chiar dacă anume aceştia au fost conceptorii 
revoluţiei ruse din 1917. Nu a mai existat în 
istoria societăţilor o maşină mai bestială de 
nimicire a intelectualilor decât maşina 
comunismului. Intelectualii au fost fie 
anihilaţi fizic prin exterminare sau munci 
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silnice în gulaguri, fie au fost reduşi la tăcere 
prin aservire moral-spirituală. Ca rezultat am 
moştenit o întreagă literatură angajată 

ideologic [2], lipsită de esenţă, har şi 
creativitate.  

 

 
 

Graful No 3. Tipologia filosofilor intelectuali în societatea modernă 
 

„Din clipa când ura este dotată cu o 
ideologie, ea devine organizată intelectual... 
Organizând intelectual ura, ideologia distor-
sionează fatal adevărul şi cultivă în mod 
sistematic minciuna. Mintea întunecată de 
ură nu poate să aibă acces la adevăr, ci numai 
şi numai la fals” [5, p. 66-67].  

În epocile marilor monarhii, vinovaţi 
de disgraţiile poporului erau mereu regii, 
reginele, valul revoluţiilor europene, înce-
pând cu cea franceză din 1789, a făcut să cadă 
multe capete din vârful piramidelor monar-
hice, o replică a respectivei tradiţii fiind şi 
soarta Ceauşeştilor din România anului 1989. 
Totuşi, slăbiciunea de care au dat dovadă 
intelectualii angajaţi ideologic în perioada 
regimului totalitar-comunist a creat în 
societăţile postotalitare un soi de intoleranţă 
faţă de cărturari şi filosofi. Intelectualilor li se 

încriminează lipsa de caracter, consecvenţă şi 
putere.  

„O bună parte a populaţiei autohtone e 
mai curând plictisită de intelectuali. Ei sunt, 
în genere, nişte inşi pe care nu-i pricepi, şi 
care nu te pricep, nişte personaje pe care nu 
te poţi bizui, nişte încurcă-lume care ar trebui 
să-şi vadă de treabă, dacă tot nu sunt în 
starre să ajute cu adevărat.” [5, p. 67]. 

Atitudinile mai persistă, eşecurile şi 
rateurile fiind atribuite intelectualilor, contri-
buţia acestora fiind neglijată şi subapreciată 
în momentele de grea cumpănă ale istoriei. 
Desigur, mă refer la evenimentele din 1989 
din Republica Moldova, când a avut loc o 
veritabilă revoluţie a poeţilor, aceştia din 
urmă aflându-se la baza mişcării de renaştere 
naţională. Cert e că revoluţia a fost furată de 
foştii nomenclaturişti-KGB-işti, care au venit 
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la putere pentru a se îmbogăţi şi nicidecum 
pentru a rupe definitiv cu trecutul comunist. 
Intelectualii şi-au făcut datoria în RM în 1989, 
însă, nu era de competenţa lor să pună 
tânărul stat pe făgaşul tehnocraţiei. Intelectu-
alii au realizat misiunea lor: au adus libertate 
în gândirea cetăţenilor, au semănat germenii 
reformelor în educaţia naţională, fapt ce a dat 
roade prin apariţia unor generaţii de tineri, 
care, la rândul lor, au contribuit la căderea 
regimului neo-comunist în aprilie 2009 prin 
Revoluţia Twitter. 

Democratizarea societăţilor post-totali-
tare a scos în prim-plan activismul şi anga-
jarea politică a intelectualilor. Republica 
Moldova este o democraţie emergentă, unele 
fenomene soico-politice sunt absolut noi 
pentru societatea noastră. Obişnuinţele com-
portamentale ale intelectualilor din RM sunt 
uneori împovărate cu memoria recentă a 
angajamentelor ideologice din trecut. Vena-
litatea bazată în exclusivitate pe factorul 
material,” extrage” din tagma intelectualilor 
pe cei mai adaptabili şi mai pragmatici, de 
cele mai deseori fenomenul răspândindu-se 
printre ziarişti, mai rar printre scriitori, 
filosofi, oameni de ştiinţă, ultimii fiind 
moraliştii-filosofi în stilul tradiţional definit 
de Hegel. Fără aceşti moralişti, care vor 
rămâne mereu înafara politicului, care 
veghează asupra integrităţii spirituale a 
naţiunii, niciun stat nu are viitor: 

„Fără prestaţia moraliştilor omenirea se 
debalansează. O lume în care nimeni nu mai 
e de partea spiritualului, în care nimeni nu 
mai apără valorile de omenie şi dreptate şi nu 
le opune «pasiunilor laice», e o lume care 

alunecă în materialismul cel mai pur şi 
sfârşeşte în bestialitate.” [5, p. 102] 

Intelectualii venali, care au fost mereu 
angajaţi politic, indiferent de putere, sunt 
catalogaţi drept „lichele” de Gabriel Liiceanu. 
Aceştia se complac în a-şi spune intelectuali, 
au pretinse ambiţii politice, îşi adjudecă 
performanţe intelectuale ale căror autori nu 
sunt, se autopropulsează în mediul atenţiei 
publice, reuşind cu uşurinţă să procure prin 
corupere şi prevaricaţiuni financiare condes-
cendenţa puterii, oricare ar fi culoarea 
acesteia. Adevăraţi hameleoni, respectivii o 
duc bine, dezicându-se de principiile 
afirmate în ajun şi îmbrăţişând altele, esenţial 
contrare, ce convin puterii.  

„Cuvântul lichea are în vedere pe acel 
individ care, după ce şi-a nenorocit deja 
semenii prin prestaţia lui din comunism, în 
loc să se retragă de pe scena socială cu o 
urmă de sfială în privire, persistă, meta-
morfozat, pentru a-şi nenoroci semenii a 
doua oară. E vorba, aşadar, de licheaua care 
s-a autopotenţat istoric. Ea se află în clipa de 
faţă, după ce a trecut cu bine de celălalt ţărm, 
în cele mai importante instituţii ale statului şi 
în punctele cheie ale societăţii româneşti” [5, 
p. 150]. 

Integritatea principiilor este condiţia 
sine qua none pentru cel care vrea să-şi 
spună intelectual. Însă, această integritate, în 
forma sa pură, poate fi conservată doar în 
afara politicului. Luciditatea şi echidistanţa, 
atât de necesare pentru a genera judecăţi de 
valoare, rămân intacte în cazul raţiona-
mentelor formulate fără stinghereală, filo-
soful ghidându-se doar de propria expe-



 
40 
 

rienţă, înţelepciune şi intuţie vizionară. 
Elanul intelectualului de a interveni în 
schimbarea lumii, de a o face mai bună prin 
implicarea în politică, este stăvilit de 
trivialitatea ludică a intrigilor şi aranja-
mentelor de ordin conjunctural. Decizia de a 
persevera depinde de tipul de temperament, 
chiar dacă intelectualii de cele mai deseori 
sunt melancolici. Realitatea ne confirmă că 
intelectualii nu renunţa la misiunea lor de a 
schimba lumea şi acceptă roul de consilieri 
publici sau” din umbră” ai celor care se află 
la putere. 

„Între intelectualul care participă ne-
mijlocit la jocul politic şi cel care îl ignoră îşi 
face loc, în vremea din urmă, intelectualul 
care influenţează mersul lucrurilor din afara 
vârtejului lor.” [7, p. 72]. Exemplul Acade-
miei Franceze este unul eminent. Luările de 
atitudine ale marilor intelectuali precum 
Andre Malraux, Maurice Druon vizavi de 
importantele evenimente sau fenomene din 
societatea franceză sunt profetice şi fac parte 
din patrimoniul intelectual inalienabil al 
Franţei. Andre Malraux a fost şi încă mai este 
intelectualul numărul unu al Franţei: scriitor-
orator, ministru în varii posturi guverna-
mentale, el s-a angajat politic în favoarea 
culturii. O ţară măreaţă a dat omenirii 
intelectuali măreţi. Ceea ce scria Voltaire 
despre libertatea cucerită de englezi, este 
perfect valabil şi pentru francezi. Voltaire a 
lăudat experienţa englezilor din resentimente 
pentru exilul nemeritat. Noi suntem suficient 
de realişti ca să apreciem sacrificul Franţei şi 
aportul ei substanţial în marşul victorios al 
Libertăţii pe parcursul secolului XIX: 

Chateaubriand, Benjamin Constant, Balzac, 
Georges Sand, Gustave Flaubert, Charles 
Baudelaire, Pierre Larousse, Victor Hugo.  

„Franţa posedă două măreţii, măreţia 
materială şi măreţia morală. Numai puterea 
sa materială este afectată, puterea intelectuală 
este neştirbită… Franţa este cea mai măreaţă 
pentru că este înaripată şi luminoasă. Pentru 
că este marea naţiune ştiutoare de carte, e 
marea naţiune revoluţionară. Voltaire îl 
anunţă pe Mirabeau. Daţi-l de o parte pe 
Diderot, şi un va mai exista Danton.” 
(Scrisoare adresată redactorului ziarului Le 
Rappel de către Victor Hugo) [11, p. 782]. 
Spaţiul românesc a dat unevrsalităţii nume 
notorii de intelectuali care au descătuşat 
spiritele gânditoare, cel mai impozant fiind 
Mihai Eminescu, simbolul libertăţii geniului 
creator, poet, tribun, publicist. Mircea Eliade, 
Constantin Noica, Titu Maiorescu, Emil Cio-
ran, Bogdan Petriceicu-Haşdeu, născut în 
Basarabia – iată doar câteva nume de inte-
lectuali români de mare valoare care au 
contribuit la schimbarea esenţială a lumii pe 
segmentele de timp în care au trăit şi activat. 
Cu siguranţă istoriografii viitorului vor 
repertoria numele filosofilor români contem-
porani care veghează din exteriorul sau 
interiorul politicului asupra direcţiei corecte 
de dezvoltare a societăţii.  

Filosofii sunt cea mai mare bogăţie a 
unei ţări, ei propovăduiesc valorile idealiste 
supreme: libertatea gândirii şi adevărul. Filo-
sofii-intelctuali integri ai unui stat funda-
mentaeză la raison d’être – sensul existenţei 
acestuia, asigurându-i premisele necesare 
pentru modernizarea lui. Un stat fără filo-
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sofie şi filosofi rămâne a fi o entitate geo-
politică în derivă, incapabilă să-şi determine 
proiectele prezente şi viitoare. Spuneţi-mi 

cine vă sunt filosofii şi vă voi spune în ce ţară 
trăiţi.  
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TENDINŢE ŞI PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DEZVOLTAREA 
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The importance of education in huma development has been reconfirmed by adopting Agenda 2030, 
Sustainable Development Goal (EDC) 4 Quality education focusing on ensuring high quality, inclusive and 
equitable education for all and promoting lifelong learning opportunities. Sustainable Development Goals can 
be addressed as a paradigm for reviewing and reorienting current education. 

At the same time, despite achievements, higher education faces more challenges, both at the system level 
and outside the system. At system level, we mention transformations with reference to the context of 
education, learning format, learning organization, the relationship between school and university, the teaching 
process, the role of the teacher, the role and nature of the student. Challenges outside the system are: 
migration, poverty, demographic aging, climate change, ensuring equality and equity etc. Thus, this article 
addresses the trends and challenges for the higher education system at the current stage. 

In a sense, education must lead to empowerment: through education, people can acquire the ability to 
make decisions and act effectively in accordance with these decisions. Thus, education consists in the 
development not only of personal qualities, but also of social ones; the dialogue between staff and colleagues, 
between common and individual interests, between rights and obligations.  

Keywords: education, human development, learning format, school, university 
 

 
e parcursul istoriei umane educaţia a 
fost interpretată în mai multe moduri, 
abordată din diverse perspective, 

fiind recunoscută în calitate de factor 
important al dezvoltării individului şi 
societăţii în ansamblu. 

În mod convenţional, educaţia a fost 
înţeleasă ca pregătire pentru viaţă, ca 
realizare personală şi ca un element esenţial 
al progresului şi a schimbării sociale, în 

conformitate cu nevoile de schimbare [1], D. 
Orr [6] declară că, dacă nu se iau anumite 
măsuri de precauţie, educaţia poate contribui 
ca oamenii să devină vandali mai eficienţi ai 
pământului. 

Astfel, prin structură, obiective şi conţi-
nut, educaţia trebuie să răspundă necontenit 
exigenţelor cerute de evoluţia realităţii 
naţionale şi internaţionale. Ca factor al 
dezvoltării fiinţei umane, educaţia valorifică 

P 
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optim premisele ereditare şi condiţiile de 
mediu într-un context situaţional deschis, 
favorabil unei activităţi eficiente [2]. 

Importanţa educaţiei în dezvoltarea 
umană a fost reconfirmată prin adoptarea 
Agendei 2030, Obiectivul de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) 4 Educaţie de calitate fiind 
axat pe asigurarea unei educaţii de înaltă 
calitate, incluzive şi echitabile pentru toţi şi 
promovarea oportunităţilor de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii. 

ODD 4 are drept scop asigurarea ca toţi 
oamenii, indiferent de sex, vârstă, rasă şi 
origine etnică, precum şi persoanele cu han-
dicap, migranţi, persoanele indigene, copii şi 

tineri, în special cei aflaţi în situaţii vulne-
rabile, să poată să înveţe pe tot parcursul 
vieţii, pentru a-i ajuta să dobândească 
cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a 
utiliza oportunităţile şi participarea deplină 
în societate. 

Menţionăm faptul, că prin specificarea 
educaţiei în calitate de fundament pentru 
soluţionarea provocărilor sociale, ecologice şi 
economice cu care se confruntă astăzi lumea, 
se recunoaşte că punerea sa în aplicare este 
esenţială pentru implementarea cu succes a 
tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă [5]. 

 
Tabel 1. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.  
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi 
promovarea unei agriculturi durabile.  
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice 
vârstă.  
4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare 
de-a lungul vieţii pentru toţi.  
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.  
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie 
pentru toţi.  
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, 
într-un mod sigur, durabil şi modern.  
8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise 
tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru 
toţi. 
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 
industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. Industrie, inovaţie şi infrastructură – construirea 
unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.  
10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  
11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 
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deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.  
13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 
impactului lor.  
14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă.  
15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi 
stoparea pierderilor de biodiversitate.  
16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăţi paşnice şi incluzive pentru o 
dezvoltare durabilă, a accesului la justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi 
incluzive la toate nivelurile.  
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare şi 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 
Prin aderarea la ODD, Republica Mol-

dova s-a angajat să contribuie la realizarea 
unei educaţii de calitate, cuprinzătoare şi 
echitabile pentru toţi. În acest context menţi-
onăm existenţa cadrului de politici amplu 
prin care urmează să se asigure imple-
mentarea ODD 4 la nivel de ţară: 
 Planul de acţiuni al Guvernului (2016-

2018); 
 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru 

anii 2014-2020 „Educaţia 2020”;  
 Strategia de dezvoltare a învăţământului 

vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020;  
 Planul de acţiuni pentru restructurarea 

reţelei instituţiilor de învăţământ 
profesional tehnic pe anii 2015-2020; 

 Programul de dezvoltare a educaţiei 
incluzive în Republica Moldova pentru 
anii 2011-2020; 

 Planul de acţiuni pe anii 2015-2017 pentru 
implementarea Programului de dezvoltare 

a educaţiei incluzive pentru anii 2011-
2020;  

 Programul naţional şi Planul de acţiuni 
pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării 
limbii române în instituţiile de învăţământ 
general cu instruire în limbile minori-
tăţilor naţionale 2016-2020;  

 Cadrul Bugetar pe Termen Mediu în 
sectorul educaţiei;  

 Strategia naţională de dezvoltare a 
sectorului de tineret 2020 şi a Planului de 
acţiuni privind implementarea acesteia;  

 Strategia naţională privind ocuparea forţei 
de muncă pentru anii 2017-2021;  

 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 
şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
acesteia; 

 Programul pentru integrarea problemelor 
îmbătrânirii în politici (Hotărîrea Guver-
nului nr. 406 din 2 iunie 2014);  

 Strategia naţională de dezvoltare „Mol-
dova 2030” (proiect);  
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 Programul naţional în sănătatea şi drep-
turile sexuale şi reproductive 2018-2022;  

 Strategia pentru asigurarea egalităţii între 
femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe 
anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni pentru 
implementarea acesteia ş.a 

Cele menţionate confirmă faptul că 
caracterul determinant al educaţiei implică 
organizarea şi conceperea activităţilor într-un 
context situaţional deschis ce necesită nu 
numai implicarea dar şi optimizarea efor-
turilor tuturor actorilor educaţionali.  

Astăzi instituţiile de învăţământ 
superior din Republica Moldova sunt în 
continuă raliere la standardele internaţionale, 
la procesul de la Bologna. Tot mai vizibilă şi 
transparentă este democratizarea activităţii 
instituţiilor, autonomia universitară deve-
nind un principiu esenţial în managementul 
acestora.  

În acest sens constatăm că în pofida 
multiplelor reforme şi reconceptualizări ale 
educaţiei, inclusiv al sistemului de ânvăţă-
mânt superior, schimbările reale parvin mai 
lent decât se doreşte (la nivel de politici şi 
finalităţi ale educaţiei). Constatăm că şcoala 
superioară se confruntă cu o serie de 
provocări, care sunt atât de ordin intern cât şi 
cel extern. 

Astfel, pe prim plan se impun mai 
multe probleme care vizează organizarea 
procesului de studii, având la bază nece-
sitatea ajustării/schimbării paradigmelor, 
după cum urmează:  
− Contextul educaţiei: Tradiţional vs Mo-

dern vs On line 

− Formatul învăţării: învăţarea formală vs 
învăţarea pe tot parcursul vieţii 

− Organizarea învăţării: discipline tradi-
ţionale vs discipline moderne vs inter-
disciplinaritate 

− Relaţia dintre şcoală şi universitate: conti-
nuitate vs confruntare, respingere/ trans-
formare 

− Procesul de predare: furnizarea infor-
maţiilor vs conlucrarea la egal între pro-
fesor-student 

− Rolul profesorului: furnizor al învăţării vs 
facilitator al învăţării (John Hattie) 

− Rolul şi natura studentului: docilitate vs 
autonomie, implicarea şi relaţionarea cu 
profesorul 

− Competenţele: cunoştinţe + atitudini + 
abilităţi: 
- Cunoştinţe (ce învăţăm, ce ştim): teo-

retice vs practice or aplicabilitatea 
acestora  

- Conţinutul cunoştinţelor: strictă specia-
lizare vs transdisciplinaritate 

- Atitudini (ce sentimente avem/dez-
voltăm): curiozitate, curaj, responsa-
bilitate vs individualism, empatie vs 
egoism, pozitivism vs blamare/ criti-
ţism, etică 

- Abilităţi (cum aplicăm cele învăţate): 
rezilienţă vs impas, verticalitate vs 
conformism, Leadership / Voluntariat 
etc. 
În acelaşi timp, aspectele enunţate sunt 

în mare măsură afectate/ condiţionate de 
unele provocări, care se află înafara siste-
mului educaţional, după cum urmează: 
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• Migraţia economică: exodul populaţiei; 
plecarea părinţilor cu copii în străinătate – 
depopularizarea ţării, diminuarea numă-
rului studenţilor 

• Transformarea valorilor la nivel de socie-
tate: valori reale vs false; care sunt valorile 
reale? 

• Sărăcia: discrepanţa crescândă dintre 
mediul rural – urban, oportunităţi ratate 
pentru educaţie de către cei săraci 

• Îmbătrânirea demografică: revederea şi 
reamenajarea politicilor şi resurselor; 
solidaritatea şi echitatea între generaţii  

• Schimbările climatice: transformarea valo-
rilor şi comportamentelor/ educaţia şi 
gestionarea eficace a schimbărilor cli-
matice / rezilienţa 

• Asigurarea egalităţii şi echităţii: oportu-
nităţi egale pentru femei şi bărbaţi la 
educaţie, în câmpul muncii, concilierea 
vieţii de familie şi profesionale etc.  

În calitate de provocare se prezintă şi 
globalizarea; progresele tehnologice, comuni-
caţiile şi reţelele sociale; accesul sporit la 
informaţii (calitatea fiind discutabilă); explo-
zie de cunoştinţe/informaţii; şi o serie de 
probleme sociale şi de mediu tot mai 
complexe.  

Lumea muncii se află, de asemenea, în 
curs de schimbare rapidă, cu mobilitate mai 
mare a forţei de muncă, creşterea muncii 
bazate pe cunoaştere, apariţia unor echipe de 
lucru multidisciplinare implicate în inovare şi 
rezolvare a problemelor şi o cerinţă mult mai 
mare pentru învăţarea continuă la locul de 
muncă. Curriculumul şcolar şi universitar 
trebuie să încerce să doteze elevii/ studenţii 

cu competenţe relevante pentru această lume 
schimbată şi în transformare. Obiectivele 
educaţionale ar trebui să includă acordarea 
unei priorităţi mai mari aptitudinilor şi 
caracteristicilor necesare vieţii şi muncii în 
secolul XXI, inclusiv abilităţile de comu-
nicare, crearea, utilizarea tehnologiilor, lucrul 
în echipă şi rezolvarea problemelor, şi 
dezvoltarea înţelegerii în profunzime de către 
studenţi a conceptelor şi principiilor disci-
plinare esenţiale şi abilitatea lor de a aplica 
aceste înţelegeri complexe, angajarea în 
problemele din lumea reală. 

Provocările specificate mai sus, dar şi 
nevoile actuale sugerează că trebuie să 
învăţăm să vedem lumea şi, prin urmare, 
educaţia într-un mod nou. Învăţământul 
superior a demonstrat în trecut rolul său 
esenţial în introducerea schimbării şi pro-
gresului în societate şi este considerat astăzi 
un agent-cheie în educarea generaţiilor noi 
pentru a construi viitorul, dar acest lucru nu 
îl scuteşte de a deveni obiectul unei refor-
mulări interne [9]. 

Conform Declaraţiei Mondiale privind 
Învăţământul Superior pentru secolul XXI 
(1998) [7], învăţământul superior se confruntă 
cu o serie de provocări importante la nivel 
internaţional, naţional şi instituţional, după 
cum urmează: 

Schimbări în universităţi ca instituţii şi la 
nivelul organizării interne, care vizează îmbu-
nătăţirea gestionării resurselor (umane, eco-
nomice etc.) şi restructurarea acestora pentru 
îmbunătăţirea democraţiei interne. Univer-
sităţile trebuie să îşi continue misiunea de a 
educa, instrui şi realiza cercetarea printr-o 
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abordare bazată de etică, autonomie, respon-
sabilitate şi anticipare. 

Schimbări în crearea de cunoştinţe, 
invocând abordări interdisciplinare şi trans-
disciplinare şi explorarea formelor non-
ştiinţifice ale cunoaşterii. 

Schimbări în modelul educaţional, care 
presupune integrarea a noi modalităţi de 
predare/învăţare pentru dezvoltarea gândirii 
critice şi creative. Ideea este de ai învăţa pe 
oameni să înveţe repede, pe măsură ce merg, 
cu capacitatea de a-şi schimba gândirea şi 
chiar de a renunţa la deciziile anterioare, 
dacă este necesar, fără prea multă reflecţie 
sau regret. Predarea şi învăţarea trebuie să fie 
mai active, legate de viaţa reală şi concepute 
cu studenţii şi calităţile lor unice în minte. 

Schimbările vizând atingerea potenţialului 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în 
crearea şi diseminarea cunoştinţelor, având 
drept scop crearea „înţelepciunii digitale” 
(Prensky, 2009). 

Modificări pentru responsabilitatea socială 
şi transferul de cunoştinţe. Activitatea insti-
tuţiilor de învăţământ superior trebuie să fie 
relevantă, fiind văzută ca un serviciu pentru 
societate; cercetările acestuia să anticipeze 
nevoile sociale; iar produsele cercetărilor să 
fie diseminate/ valorificate de întreaga 
societatea prin transfer de cunoştinţe. 

Reiterând valabilitatea ideilor speci-
ficate mai sus, considerăm că Obiectivele de 
Dezvoltare Durabile pot fi abordate ca o 
paradigmă pentru revizuirea şi reorientarea 
educaţiei actuale. În acelaşi timp, reiterăm 
importanţa celor cinci piloni ai educaţiei: 
learning to know, learning to do, learning to live 

together and learning to be, learning to transform 
oneself and society [4]. 

Într-un sens, educaţia trebuie să 
conducă la abilitare: prin educaţie, persoa-
nele pot dobândi capacitatea de a lua decizii 
şi de a acţiona eficient în conformitate cu 
aceste decizii. Astfel, educaţia constă în 
dezvoltarea nu numai a calităţilor personale, 
ci şi a celor sociale; a dialogului între 
personal şi colectiv, între interesele comune şi 
individuale, între drepturi şi obligaţii. 

În baza analizelor efectuate constatăm 
faptul că educaţia este apreciată ca unul 
dintre cei mai puternici factori determinanţi 
ai sărăciei. Persoanele care au studii supe-
rioare se confruntă cu un risc al sărăciei de 6 
ori mai mic decât cele cu studii medii 
generale şi 10 ori mai mic decât cele cu studii 
medii primare sau fără studii. Femeile şi 
bărbaţii sănătoşi şi bine educaţi au posibilităţi 
mai mari de a se angaja în activităţi pro-
ductive, a găsi ocupaţie în sectorul formal, a 
câştiga venituri mai mari şi de a se bucura de 
instruiri repetate comparativ cu cei fără 
instruire [3]. Totodată, opţiunile şi realizările 
educaţionale influenţează cariera profesio-
nală a femeilor şi bărbaţilor şi, respectiv, 
bunăstarea lor personală şi în viaţa de 
familie, precum şi viaţa lor în societate.  

 
Concluzii 
Dacă aspirăm să profităm de oportu-

nităţile de învăţare ale secolului XXI, atunci 
trebuie să shimbăm accentele de la blamare la 
responsabilitate. Când elevii noştri se con-
fruntă cu dificultăţi şi eşecuri, ne aşteptăm ca 
ei să respecte feedbackul nostru, să-şi 
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schimbe strategiile de învăţare şi să încerce 
din nou. Aceasta este esenţa rezilienţei, a 
auto-disciplinei şi a eticii muncii, care sunt 
esenţiale pentru studenţii de succes la fiecare 
etapă istorică. Prin urmare, profesioniştii din 

domeniul educaţiei trebuie să îmbrăţişeze 
feedbackul, să valorifice responsabilitatea 
personală şi profesională, şi să modeleze 
schimbările necesare pentru a elimina 
lacunele în predarea, evaluarea şi liderismul. 
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ne of the first documents of such kind 
became Joint skills statement (JSS) of 
the UK research councils' training 

requirements for research students [4] which 
includes a range of core general research 
skills and transferable skills needed to be 
formed across all the doctoral students. After 
the so called Gareth Roberts’ the Set for 
Success report [6] produced in 2002 in the 
UK, the need for specific focus on 
transferable skills formation across graduates 
of higher education institutions was 
evidenced, due to the gap found between the 
competences needed by employers and the 
ones ensured by higher education 
institutions. After the above report the ten 
days transferable skills training by higher 
educational institutions became mandatory 
in the UK. This had a significant impact on 
formation of the structure and the content of 
doctoral training across the UK [2].  

The next attempt in finding the 
compromise between academics and employ-
yers was the Concordat to Support 
Researchers’ Career Development signed in 
2010. The agreement was signed between the 
bodies which provide funding for research 
training as well as various studies and the 
researchers’ employers, and it incorporated 
clear standards identified by the institution 
providing job placement for researchers as 
well as their job descriptions as researchers.  

The need for finding solutions to 
changing market requirements, to adjust the 
universities’ offer to growing need of a wide 
range of competences building in the UK, 
resulted into conducting a national wide 
study which included interviews and focus 
groups with employers, researchers, practiti-
oners, academics, donors etc. The research 
outcomes built an evidence to formulate a 
range of knowledge, competences and 

O 
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qualifications needed for a successful 
academic and researcher, to enable his 
further successful employment and career. 
Thus, the Researcher Development Frame-
work was developed which became the core 
framework for research training and career 
building across the UK. 

The Researcher Development 
Framework (RDF) has been adopted in 2010 
in the UK as the tool for those planning their 
research career, both for Master and Doctoral 
students in higher educational institutions 
and for researchers already working and 
willing to advance their career [3]. As a tool 
encompassing a range of knowledge, skills 
and qualifications needed for efficient 
academic and research career, it also 
describes a range of competences necessary 
for developing various stages of research 
career. Across the UK it is mainly used for 
planning and ensuring research training for 
doctoral students, including those studying 
social work, as well as for their future 
successful employment. At present this 
document has been adopted by all the 
Research Councils of the United Kingdom, 
the National Association of the UK 
Universities and other leading research 
institutions.  

According to the RDF, there are four 
main areas for researchers’ development:  

1) A - Knowledge and intellectual 
abilities (includes knowledge, intellectual 
abilities and techniques to do research);  

2) B - Personal effectiveness (includes 
personal qualities and approach to be an 
effective researcher);  

3) C - Research governance and 
administration (includes the knowledge of 
the standards, requirements and 
professionalism to do research); 

4) D - Engagement, influence and 
impact (includes the knowledge and skills to 
work with others and ensure the wider 
impact of research) [3].  

Thus, the Researcher Development 
Framework enables researchers at various 
stages of their career to find out and to 
become aware of the following: ‘Where are 
my interests? What am I like doing? How do 
I develop in those areas which are necessary 
for the next step in my career? How do I 
demonstrate my own competences to 
employers?’  

The RDF implementation in research 
education is ensured by all the higher 
educational institutions we have studied 
within our PhD thesis research [1]. Moreover, 
we were able to find evidence that these 
requirements are ensured by all the 
universities willing to create the centres of 
excellence for doctoral training – Doctoral 
Training Partnerships, as well as for the rest 
of universities willing to obtain research 
funding from the Research Councils UK. 

One of the examples of the RDF 
allocation within the UK universities 
academic framework is the University of 
York [5]. Thus, the courses for PhD students, 
including those studying Social Work, at this 
University are suggested according to the 
areas of the Researcher Development 
Framework. Each of students, having 
identified the relevant area for own 
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development, is able to select the courses 
accordingly to study both within the 
University and outside the University (in 
partner institutions). Amongst the courses 
suggested according to the RDF areas there 
are the following:  

A. Knowledge and intellectual abilities: 
‘Creativity and problem solving in research’, 
‘Literature search’, ‘Thesis essentials: using 
Word’, ‘Management of research outcomes’. 

B. Personal effectiveness: ‘Academic 
writing for doctoral students: introduction’, 
‘Non-academic career: interview’, ‘Non-
academic career: CV and application forms’, 
‘Academic career: interview’, ‘Academic 
career: CV and application forms’, ‘Career 
planning for doctoral students’, ‘Using 
personal potential’, ‘Using Endnote – 
bibliography management system’, 
‘Presenting with Power Point’, ‘Tools for 
professional development planning’, ‘Time 
management tools’ etc. 

C. Research governance and 
administration: ‘Preparation to confirmation 
to PhD program enrollment’, ‘Project 
management for researchers’, ‘Students’ 
academic training support’, ‘Social media for 
researchers’, ‘Completing dissertation: 
process and requirements’, ‘Preparation to 
dissertation defense’, ‘Data protection’, 
«Knowing your (Copy) rights: protecting 
your own work and re-using other people’s’, 
‘Research ethics’.  

D. Engagement, influence and impact: 
‘Open access publications’, ‘Introduction to 
blogging’, ‘Social networks for researchers’, 
‘Introduction to Twitter’, ‘Advanced 
blogging’, ‘Advanced Twittering’, ‘Creating 
networks and cooperation: how it can help 
your research’, ‘Intercultural cooperation’, 
‘Knowledge dissemination and research’, 
‘Developing an academic poster’, ‘Getting 
published in peer-reviewed journals’, 
‘Publications in Arts, Humanitarian and 
Social Sciences’, ‘Practicing presentation 
skills’ (based on video discussion), 
‘Developing presentations’, ‘Building 
partnership’, ‘Training foreign students’, 
‘English and communication workshops for 
postgraduate foreign students who teach’, 
‘Effective leadership and human resource 
management’, ‘Preparing funding proposal: 
grant application components’, ‘Community 
engagement into research’, ‘Research that 
matters’, ‘Writing thesis in Social Sciences’. 

Thus using the above RDF as the core 
tool to develop and to manage the content of 
research training in the UK higher 
educational institutions ensured applied 
character of professional training for 
researchers, as well as became the framework 
for their successful career planning. The 
above specific experience is of particular 
value for the universities across the Europe 
and needs to be further studied.  
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TRANZIŢIILE PARADIGMATICE MODERNE ÎN INTERPRETAREA RELAŢIEI 
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Valentina BOTNARI, dr. prof. univ. interimar,  

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 
În acest articol se abordă relaţia dintre învăţare şi dezvoltare în evoluţia sa autogenetică, accentul fiind 

pus pe specificul manifestării acesteia la elev şi la student, acesta din urmă fiind abordat ca adult. În baza 
analizei relaţiei învăţare-dezvoltare la student şi a expectanţelor sociale moderne faţă de absolventul ce 
urmează a debuta în cariera profesională se elucidează concurenţa paradigmatică actuală cu referire la 
abordarea învăţării, prioritate oferindu-se paradigmei constructiviste şi derivatelor acesteia (teoria învăţării 
transformative) ce se axează pe învăţare ca proces şi mai apoi ca rezultat.  

 
This article discusses the relation shipbetweenlearninganddevelopment in its autogenetic evolution, 

focusing on thespecificity of its manifestation at student and student, the latter be in gapproached as an adult. 
Based on the analysis of the student-to-student relation shipand the modern social expectation stowards the 
graduate whois to begin his professional career, the present paradigmatic competition is elucidated 
withreference to the learning approach, giving priority to the constructivist paradigm and its derivations 
(thetheory of transformation allearning) focuses on learning as a process and then as a result. 

 
 

a prima vedere, conceptele de „învă-
ţare” şi „dezvoltare” par a fi opuse, 
prin primul termen înţelegându-se, de 

obicei, un fapt cantitativ, de acumulare şi 
stocare a informaţiei cognitive, furnizată de 
variatele surse externe, iar prin al doilea, un 
fapt calitativ de restructurare şi perfecţionare 
a diferitelor componente şi stări (fizice, 
biologice, psihologice etc.) ale individului 
privit ca sistem. Datele de cercetare arată, 
însă că între cele două fenomene există o 
legătură internă, care capătă aspectul relaţiei 
dintre proces şi produs. În virtutea princi-
piului general al adaptabilităţii sistemului 
„individ” în raport cu mediul său specific, 

învăţarea precede în timp dezvoltarea, ea 
fiind procesul de extragere şi elaborare a 
unui conţinut informaţional util, care ur-
mează să servească drept suport elaborării 
formelor individuale de cunoaştere şi rela-
ţionare cu situaţiile stimulative din afară. Dar 
individul nu numai că se familiarizează (în 
sensul cunoaşterii) cu diferitele modele 
sociale (informaţionale, culturale, comporta-
mentale etc.), ci le şi preia, le asimilează, le 
însuşeşte, adică le transferă din starea lor de 
date obiective în date de experienţă subi-
ectivă, în achiziţii proprii, personale. 

Procesul acesta de preluare şi asimilare 
a experienţei sociale prin intermediul învă-

L 
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ţării duce, la rândul lui, la constituirea unor 
mecanisme psihologice cu ajutorul cărora 
individul îşi instrumentează conduita de 
adaptare şi integrare activă în sfera valorilor 
însuşite. 

Aceasta şi este dezvoltarea, adică 
transformarea efectelor învăţării într-o serie 
de produşi psihici (trăsături, atitudini, stări, 
orientări, interese, aptitudini) care arată de 
fiecare dată, în cadrul diferitelor perioade de 
timp şi al diferitelor tipuri de solicitări, cât de 
evoluat sau de „matur” este individul în 
raport cu condiţiile activităţii lui. 

Dialectica relaţiei dintre învăţare şi 
dezvoltare constă tocmai în permanenta 
complicare a interacţiunii dintre proces şi 
produs, care face ca nu numai dezvoltarea să 
depindă de învăţare – de ritmul şi amploarea 
însuşirii informaţiei –, ci şi învăţarea să 
depindă, în continuare, de dezvoltare, de 
stabilitatea şi nivelul interiorizării achiziţiilor 
superioare. Salturile calitative se produc în 
dinamica personalităţii ca urmare a cumulării 
efectelor dezvoltării psihice – dobândite prin 
învăţare –, devenind condiţii interne cu 
funcţie mediatoare în procesul învăţării. 

Cu cât condiţiile interne – fie acestea 
operaţii sau acţiuni mintale, componente 
afective, motive, atitudini sau stări psihice – 
au un nivel mai înalt de constituire şi 
organizare, cu atât mai pronunţată devine 
selectivitatea persoanei în raport cu factorii 
care o solicită. Învăţarea devine, în mare 
măsură, funcţie de personalitate, funcţie ce 
ţine de istoria dezvoltării individuale a 
omului. 

Vorbind în termeni cibernetici, 
individul uman poate fi reprezentat ca un 
sistem funcţional deschis, legat de mediul 
său prin coordonate informaţionale, 
structurale şi funcţionale. 

Înlăuntrul acestui sistem se produc 
numeroase „mişcări” la nivelul capacităţii de 
sesizare a influenţelor şi pe baza receptării şi 
prelucrării acestor influenţe se realizează 
procesele de organizare şi autoorganizare 
dinamică. Acest sistem reprezintă, am putea 
spune, un rezultat al comparării mulţimii 
influenţelor posibile cu mulţimea influenţelor 
asimilabile, gradul lui de integrare şi 
complexitate depinzând de mărimea 
diferenţei dintre cele două mulţimi de 
influenţe. Cu cât raportul dintre categoriile 
de influenţe enunţate tinde mai mult spre 1, 
cu atât coeficientul de complexitate şi, 
respectiv, gradul de adaptabilitate (nivelul de 
echilibru) al individului uman vor avea 
valori mai ridicate. Baza tendinţei raportului 
respectiv spre 1 rezidă în acumularea şi 
sporirea experienţei de interacţiune cu 
mediul de-a lungul evoluţiei individuale a 
sistemului considerat. 

Analizând din perspectiva psihologică 
relaţia enunţată anterior, putem spune că, în 
timp ce la nivelul copilăriei suma influenţelor 
posibile depăşeşte cu mult pe aceea a 
influenţelor asimilabile, în virtutea unui 
potenţial personal de asimilare încă redus 
(învăţarea şi dezvoltarea psihică sânt încă în 
faza „tatonării” şi a „experimentării”), la 
adult raportul se apropie sensibil de 1, ceea 
ce face ca învăţarea şi, implicit, dezvoltarea 
să câştige în „maturitate” (ca modalităţi de 
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orientare în situaţiile problematice, tipologia 
procedeelor de însuşire a experienţei, sensul 
practic şi eficienţa învăţării şi a dezvoltării). 

Copilul şi adultul ocupă poziţii diferite 
în procesul învăţării. Astfel, în timp ce 
învăţarea şcolară rămâne un proces care se 
desfăşoară doar in vederea pregătirii omului 
pentru munca practică şi pentru viaţă, 
învăţarea postşcolară şi postuniversitară – ca 
forme de instruire a adultului – este 
comandată de obiectivele imediate ale 
activităţii profesionale. În aşa fel, necesitatea 
fuziunii dintre informativ (cunoştinţe) şi 
formativ (acţiunii) este cu mult mai 
imperioasă. Cu atât mai mult că, 
actualmente, activitatea profesională solicită 
prestaţia de competenţe, ce prezintă, din 
perspectiva holistică, o formaţiune complexă 
ca structură şi globală ca organizare, care 
asigură succesul realizării obiectivelor 
fundamentale şi, respectiv autorealizarea 
personalităţii care îşi are exprimare într-un 
construct integral imanent de cunoştinţe, 
capacităţi şi calităţi ale omului interconectate 
cu atitudinea valorică faţă de mediu şi cu o 
atitudine creativă faţă de ceea ce face, 
stimulând tendinţa subiectului spre 
autoperfecţionare continuă[1, p. 36].  

Dacă ne referim, de pildă, la unul dintre 
procesele psihice fundamentale implicate în 
procesul învăţării – memoria –, constatăm că, 
dintr-o fază relativ de sine stătătoare a 
instruirii – aşa cum erau în perioadă şcolară –
, memorarea şi fixarea achiziţiilor cucerite 
devin – la adult – momente ale procesului 
unitar de rezolvare a obiectivelor 
profesionale. În virtutea acestui fapt, deşi 

elevul poate să aibă mai multe disponibilităţi 
de întipărire directă, imediată şi mecanică a 
informaţiilor (datorită faptului că achiziţiile 
dezvoltării, adică ansamblul de condiţii 
interne care mediază procesul învăţării sânt 
incomparabil mai „sărace” decât ale 
studentului, elevul fiind monitorizat 
sistematic din afară de către profesor), el se 
situează la un nivel mai scăzut de 
independenţă şi atitudine critică faţă de 
finalităţile învăţării. 

Adultul – persoană mai versată şi 
exersată, mai independentă şi mai critică – îşi 
elaborează o anumită „distanţă strategică” 
faţă de sursele de informaţii, operând filtrări 
şi selecţii. În ce-l priveşte, nu atât faptul 
relativei descreşteri a plasticităţii nervoase, 
cât modificarea interesului, a sensului 
personal, subiectiv al activităţii de memorare 
face să diminueze – şi aceasta îndeosebi spre 
bătrâneţe – memorarea mecanică. 

Ar fi însă greşit să credem că, fie şi la 
nivel şcolar, învăţarea trebuie să apară drept 
funcţie a memorării mecanice. Mai ales 
actualmente, când ritmul de acumulare a 
informaţiilor în ştiinţe depăşeşte cu mult 
posibilităţile creierului de a întipări mecanic 
şi de a „stoca” imediat aceste informaţii, 
scopul învăţării trebuie să fie, în primul rând 
– formarea competenţei de a învăţa să înveţe, 
ceea ce înseamnă că obiectivele de memorare 
trebuie subordonate sarcinilor de gândire, 
oferindu-i şi solicitându-ielevului nu atât 
cantităţi din ce în ce mai mari de informaţii, 
cât mai ales procedee şi metode de analiză şi 
interpretare a fenomenelor. Cu cât şcoala face 
mai intens acest lucru, cu atât persoana va fi 
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mai avantajată în etapele următoare de 
evoluţie ale vârstei adulte;  
relativei „uzuri” a substratului material al 
întipăririi directe îi va răspunde un proces 
compensator de ordin superior, bazat pe 
analiza şi refacerea activă a realului în planul 
gândirii. Aceasta şi constituie una dintre 
expresiile concrete ale relevanţei 
independente a subsistemului psihologic faţă 
de cel biologic, în cadrul persoanei unitare a 
omului, şi unul dintre indicatorii „ 
maturizării” învăţării şi ai transformării ei în 
fapt de dezvoltare.  

La adult, sub influenţa achiziţiilor 
cognitive de factură verbală-logică, care 
devine conducătoare, se restructurează înseşi 
funcţiile mnezice, pe primul plan trecând 
procedeele de memorare mediată. 
Experimentele întreprinse de Jones, Bartlett, 
Pieron, Rubinştein ş.a. Au arătat că pe 
măsura înaintării în vârstă (începând de la 25 
de ani) curba memoriei mecanice, imediate, 
operative tinde să coboare. În schimb, însă, 
curba memoriei logice şi a celei de lungă 
durată – contrar legii formulate de Th. Ribot 
cu privire la evoluţia inversă a memoriei – se 
găseşte la un nivel semnificativ mai ridicat 
decât în perioada copilăriei şi este orientată 
ascendent.  

După cum arătam de la început, 
învăţarea nu este numai un fenomen infor-
maţional, cantitativ. Efectele ei depăşesc sfera 
proceselor de cunoaştere, repercutându-se, 
prin intermediul dezvoltării, asupra 
însuşirilor intelectuale, asupra stării fizice, 
voluntare şi afective a persoanei. La rândul 
lor, aceste componente ale persoanei 

influenţează din perspectiva motivaţională 
asupra învăţării. Cu cât mai „densă” este 
zona condiţiilor interne prin care se filtrează, 
în persoană, acţiunea pedagogică de instruire 
şi educare, cu atât mai pregnant devine 
învăţarea funcţie de personalitate. 

În virtutea acestui fapt, al dependenţei 
învăţării de personalitate – de sistemul 
preferinţelor, intereselor, aspiraţiilor şi 
motivelor omului –, procesul instruirii şi 
dezvoltării individului poate nu numai să 
progreseze, dar să şi stagneze, în funcţie de 
faptul dacă factorii de personalitate 
acţionează ca o „barieră” sau ca mecanismul 
de facilitare. Aici, într-adevăr, comparaţia 
dintre copil şi adult, eventual student, poate 
fi, uneori, în detrimentul acestuia din urmă, 
deoarece, dacă – terminând şcoala sau 
facultatea – omul se plasează, subiectiv 
(motivaţional, atitudinal), pe poziţia celui 
care a terminat „definitiv” şi cu învăţarea, el 
îşi închide conştient drumul spre o evoluţie 
ulterioară. Activitatea profesională a lui 
capătă un caracter monoton, repetitiv şi, se 
înţelege, duce repede la plictiseală şi 
oboseală. 

Fiind un sistem autoreglator, studentul 
devine în măsură mai mare decât şcolarul 
responsabil direct al autoformării şi 
autoperfecţionării sale şi acest lucru este 
deosebit de important, deoarece el introduce 
în procesul dezvoltării variabile noi: 
conştientizarea sistemului propriu de relaţii 
şi „poziţii” în mediu şi influenţa „inversă” a 
opticii individuale asupra propriei 
dezvoltări. 
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Desigur, nivelul dezvoltării este 
condiţionat de calitatea învăţării, iar aceasta 
din urmă de valorificarea în procesul de 
învăţământ a celor mai relevante sisteme 
didactice. 

Fireşte, prezenţa acestor mai multe 
sisteme didactice în câmpul de acţiune 
specific învăţământului este rezultatul 
acumulării unei îndelungate experienţe 
pozitive şi al creaţiei, dar şi produsul unui 
susţinut efort de conceptualizare şi elaborare 
care a beneficiat, în mod esenţial, de 
conjunctura favorabilă a dezvoltării ştiinţelor 
educaţiei, a ştiinţelor umane, în general, a 
teoriilor cunoaşterii, învăţării, informaţiei şi 
comunicării în mod special. Aşa se face că 
diferenţierile progresive care au avut loc 
evidenţiază orientări epistemologice şi 
psihologice, pedagogice şi sociologice 
diferite, care indică tipuri diferite de 
cunoaştere, de învăţare şi tipuri de strategii 
didactice diferite ce au început să-şi facă loc 
în interiorul practicii şcolare şi ulterior în 
practica universitară. 

Urmând această direcţie de susţinere a 
pluralismului şi relativismului soluţiilor 
procesuale, această avansare pe calea 
conceptualizării reprezintă tot atâtea 
schimbări de paradigmă în jurul cărora s-au 
constituit un sistem sau altul. Fiecare trecere 
de la o perspectivă la alta, fiecare schimbare 
de paradigmă reprezentând, în fond, o 
schimbare de atitudine faţă de actul de 
învăţare şi de predare şi, prin aceasta, de 
lărgire a perspectivei de percepere a 
procesului dar şi a rezultatului 
învăţământului în unitatea şi diversitatea lui. 

Aşa încât, la ora actuală putem să 
spunem că învăţământul dispune de un 
continuum de inspiraţie sau de referinţe 
paradigmatice care se întinde de la 
dependenţa excesivă a elevului de conţinut şi 
de profesor, de la directivitate şi 
constrângere, de la programare strictă şi 
rigiditate până la libera iniţiativă a acestuia, 
până la explorarea realităţii şi construcţia 
propriei cunoaşteri prin acţiune, până la 
autonomie sau non-directivitate, un spectru 
atât de larg, ce oferă o tot atât de mare 
posibilitate de adaptare, de creaţie didactică 
şi responsabilitate. 

În mod curent este vorba de un 
continuumce merge de la un învăţământ 
tradiţional axat pe paradigma transmiterii, pe 
„îndoparea cu cunoştinţe” (Piaget), spre un 
învăţământ centrat pe paradigma participării 
şi stimularea dezvoltării funcţiilor cognitive 
şi ameliorarea rezultatelor; un învăţământ 
care se ambiţionează să favorizeze 
dezvoltarea gândirii, a facultăţilor de 
dobândire şi folosire a cunoştinţelor, de 
creaţie în cunoaştere la toate vârstele, ori 
unul focalizat pe paradigma participării în 
asociere cu paradigma contextului, ecologică, 
de natură să stimuleze căutarea soluţiilor; 
dezvoltarea capacităţii de a face faţă 
situaţiilor noi de învăţare sau de viaţă. 

Sisteme mai vechi sau sisteme mai noi, 
toate tind, cu mijloace specifice, să favorizeze 
o trecere dinspre informare spre formare, 
spre dezvoltare (educaţie) cognitivă, 
orientându-se spre valorificarea, facilitarea 
autoreglării şiproceselor cognitiveşi a 
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evaluării potenţialului de dezvoltare pe 
termen scurt. 

În fond, această tranziţie urmează o 
traiectorie de inspiraţie, care se poate localiza 
în spiritul filosofiei mecaniciste şi 
behavioriste (Pavlov, Skinner, Thordike, 
Dooley, Watson, Carrard) până la o situare în 
spaţiul organicist şi umanist (Rousseau, 
Levin, Decorly, Roger, Tolstoi, Neil), cu 
poziţii de echilibrare intermediară între 
aceste două tendinţe (Pieron, Decroly, Alain, 
Piaget, Montessori, Freinet, Vîgotsky, 
Bruner), cognitivişti ai informaţiei etc. 

Sunt teorii complementare, care ar 
putea conduce la găsirea celor mai bune 
soluţii unor probleme diferite (Bidelle). La fel 
se pot exploata bogatele posibilităţi pe care 
laoferă o eventuală situare între teoriile 
behavioriste sau paradigmele raţionalizării şi 
programării şi cele ale procesării informaţiei. 

Oportună în viziunea noastră este 
teoria învăţării transformative a lui J. 
Mezirow, derivată din paradigma 
constructivismului. Termenul de „transfor-
mativ” a fost folosit pentru prima dată de 
către Mezirow în lucrarea Educare pentru 
transformări perspective, publicată în 1978. 
Teoria dată a fost dezvoltată în America de 
Nord la începutul anilor '80 ai secolului 
trecut. Cu puţine excepţii aceasta va ră- mâne 
în sfera de interese ştiinţifice ale savanţilor 
din SUA şi Canada. Jack Mezirow abordează 
învăţarea transformativă drept un proces pe 
parcursul căruia subiectul îşi percepe critic 
interpretările şi aşteptările, comparându-le cu 
interpretările şi aşteptările altor persoane în 
vederea evaluării relevanţei punctului de 

vedere propriu [2]. Bazându-se pe 
„paradigma lui Kuhn”, „conştientizarea” lui 
Freire şi „domeniile de învăţare” [3], Jack 
Mezirow defineşte învăţarea transformativă 
drept „procesul prin care subiectul 
transformă cadrele de referinţă deja 
formate… pentru a le face mai incluzive, 
discriminatorii, deschise şi reflective, astfel 
încât acestea să poată genera convingeri şi 
opinii ce s-ar dovedi mai adevărate sau 
justificatoare în ghidarea acţiunilor. Învăţarea 
transformativă implică participarea în 
discursul constructiv a experienţelor 
celorlalţi pentru a evalua raţionamentele ce 
justifică aceste opinii ipotetice şi 
condiţionează deciziile pentru acţiune în 
baza achiziţiilor anticipate” [4, p. 91]. Fiind 
parte a unui grup socio-cultural distinct, 
subiecţii, de cele mai multe ori, au tendinţa să 
accepte sistemul de valori inerent grupului 
din care provin, fără a reflecta critic asupra 
veridicităţii acestor convingeri moştenite: 
„noi adoptăm ideologia dominantă drept o 
modalitate firească şi normală, ideologie care 
determină felul în care gândim şi acţionăm. 
În momentul în care realizăm că aceste 
convingeri sunt opresive şi nu sunt în 
favoarea noastră, putem fi implicaţi în 
procesul învăţării transformative” [2, p. 7]. 
Întreg procesul pe care un subiect îl parcurge 
şi, eventual, ajunge să fie transformat, este 
divizat de către Mezirow în zece faze: 1 – 
dilema dezorientativă; 2 – auto-examinarea 
cu sentiment de vină şi ruşine; 3 – evaluarea 
critică a propriilor viziuni; 4 – recunoaşterea 
că şi alte persoane au trecut printr-o 
schimbare similară, procesul fiind însoţit de 
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nemulţumire de sine; 5 – explorarea 
opţiunilor pentru noi roluri şi acţiuni; 6 – 
planificarea unei serii de acţiuni; 7 – 
achiziţionarea de valori şi dezvoltarea 
abilităţilor pentru implementarea planurilor 
propuse; 8 – încercarea noilor roluri; 9 – 
sporirea abilităţilor şi a încrederii în sine 
pentru exersarea noilor roluri; 10 – 
reintegrarea în viaţa proprie, în baza 
condiţiilor dictate de noua perspectivă.  

În cazul în care adultul trece cu succes 
prin cele zece faze, ceea ce se întâmplă este o 
transformare a cadrelor de referinţă 
individuale, coordonatele cărora determină 
deciziile şi acţiunile subiectului în viaţa de zi 
cu zi. Astfel, acestea devin mai deschise, 
incluzive, apte să genereze păreri ce 
demonstrează o justificare mai solidă, 
respectiv, servind drept un suport pentru 
acţiuni viitoare. 

E cert, că propulsarea formabilului în 
situaţiile de învăţare transformativă 
stimulează dar şi solicită de la acesta 
metacogniţie. Metacogniţia în învăţare şi 
studiul academic reprezintă un mecanism 
complex, o conduită matură orientată spre 
cunoaşterea propriilor procese, activităţi 
mentale şi emoţionale de analiză şi procesare 
a produselor acestora, focalizând eforturile 
prin „(auto)reglarea activă a organizării, 
derulării şi asimilării cunoştinţelor 
declarative, condiţionale şi procedurale” 
(Tardiff, 1992). 

Structura funcţională nucleu a SMCI 
constă în prezenţa următoarelor componente: 

a) metamemoria – sensibilitatea şi 
apelul la procesele rafinate de intervenţie ale 

memoriei antrenate, utilizatoare de procedee 
convenţionale şi nonconvenţionale; 

b) metaînţelegerea – procesul de 
reflectare a înţelegerii profunde a 
conţinutului constituit din valorile 
structurale ale textului care se studiază şi 
valorile contextului factorial favorizant sau 
nu pentru învăţarea independentă; 

c) metarezolvarea de probleme – 
procesul decizional rezolutiv superior, 
implicat strategic în abordarea problemelor 
slab structurate, euristice, bazate pe scheme 
atipice, creative (Holsbrink şi Engels, 2004); 

d) autoreglarea conduitei de învăţare – 
procesul de autoconştientizare avansată a 
necesităţii de a studia independent, de 
identificare a limitelor şi a lacunelor, de 
creştere a ratei de utilitate a bazelor învăţării 
autodirijate şi de construcţie a interfeţelor 
cognitive cu alte activităţi sau ale altoi; 
domenii. 

Resurse suplimentare prezente în 
metacogniţie sunt cele aplicabile înainte şi în 
timpul rezolvării unei sarcini de învăţare sau 
după rezolvarea unei probleme sau 
finalizarea învăţării. 

Analitica mentală de tip metacognitiv 
are ţinte specifice ce îşi simt efectele în câteva 
domenii majore precum: 

- procesul lecturii (formarea 
competenţei lecturale); 

- formarea competenţelor lingvistice; 
- procesarea textelor juridice, istorice, 

filosofice etc.; 
- conduita de transfer metodologic şi 

procedural la texte cu conţinut 
cvasiexperimental precum cele de la biologie, 
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fizică sau chimie; 
- analiza şi sinteza coerenţei 

argumentative într-un text cu mesaje 
formative; 

- rezolvarea de probleme prin 
reflectare, intuiţie, reamintire, construcţie 
de contexte favorizante învăţării rezolutive, 
cum este cazul la matematică, chimie, fizică, 
dar şi în domenii socioumane; 

- conduită interogativă asupra 
sensului şi importanţei activităţilor 
profesionale întâlnite la: profesori, jurişti, 
fizicieni, matematicieni, biologi, economişti, 
manageri de resurse umane ş.a.; 

- proiectarea, planificarea şi 
elaborarea de scheme, hărţi mentale, 
planuri de idei, reţele de date, strategii de 
transformare etc.; 

- seturi de repere ce definesc 
semnificativ combinatorica tehnicilor 
cunoaşterii declarative, procedurale, 
condiţionale şi acţionale (Weinert, 2009). 

 Un reper operaţional prezent într-o 
activitate cu conţinut metacognitiv reflectă 
sarcina de lucru sub forma: „Invocând 
elemente componente ale competenţelor 
enunţate mai sus, selectaţi şi găsiţi 
corespondenţe cu practicile învăţării la 
domeniul/disciplina dumneavoastră. 
Repere esenţiale în construcţie sunt: 

a.  Competenţele declarative: 
- cunoaşterea propriilor abilităţi, 

aptitudini, deprinderi şi deficitele cognitive 
asociate: 

- cunoaşterea şi experienţa dificultăţilor 
ce pot apărea în rezolvarea sarcinilor de 
învăţare 

- cunoaşterea tehnicilor proprii de 
învăţare, de realizare realistă a scopurilor ş.a. 

b.  Competenţele procedurale: 
- utilizarea efectivă a cunoştinţelor 

metacognitive optimizate, a strategiilor de 
organizare a sarcinilor şi problemelor, de 
simplificare, de fragmentare, de a le face 
limpezi. Didactica aplicată sferei învăţării 
independente bazate pe metacogniţie susţine 
următoarea derulare procedurală/etapizare: 

(1) sensibilizarea şi pregătirea 
elevului/studentului la specificul SMCI; 

(2) conştientizarea variabilelor 
personale, a caracteristicilor, a conţinutului 
sarcinilor şi a gradului de implicare în 
învăţarea academică independentă; 

(3) aplicarea modelelor de survolare 
şi control cognitiv al conţinuturilor învăţării 
– cunoştinţe, experienţe, scopuri explicite 
sau tacite, acţiuni cognitive destinate 
înţelegerii aprofundate a proiectului 
învăţării; 

(4) utilizarea strategiilor 
metacognitive generative şi a stilurilor 
metacognitive utile in procesarea şi 
stabilizarea elementelor critice specifice 
autoevaluării învăţării academice 
performante în diferite domenii de 
specializare, în învăţarea continuă, 
permanentă. 

c.  Competenţele condiţionale definesc: 
- elemente ale cunoaşterii prin învăţare 

metacognitivă; 
- interacţiuni între caracteristicile 

persoanei, ale sarcinii de lucru, asociate cu 
strategiile de lucru (Flavell, 1979; Veenman, 
2011); 
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- structuri motivaţionale de susţinere a 
performanţelor învăţării. 

Modelul metacognitiv al învăţării 
(MMI) a fost promovat de Palinscar şi 
Brown (19861 pornind de la principiul 
psihologic cunoscut sub denumirea de 
„zona proximei dezvoltări” (Vîgotski, 1978). 

Orientată spre utilizarea şi dezvoltarea 
abilităţilor metacognitive, MMI se 
structurează funcţional în jurul valorilor 
competenţei „înţelegerea de tip 
reconstructiv” şi remedial, bazate pe triada 
cunoştinţelor declarative, condiţionale şi 
procedurale, pe aspiraţia cursantului de a 
deveni progresiv autonom în deciziile 
privind propriile valori şi activităţi de 
transfer în studiul academic. 

Operaţional, studiul MMI se bazează pe 
şase tipuri de acţiuni şi procese majore: 

a) înţelegerea scopurilor explicite şi a 
obiectivelor implicite ale învăţării; 

b) activarea fundamentelor relevante 
ale cunoaşterii utile încorporate de 
curriculumul devenit subiect al învăţării 
academice independente; 

c) concentrarea atenţiei pe conţinuturile 
majore ale învăţării; 

d) evaluarea critică a conţinuturilor 
alternative pe baza criteriilor de consistenţă 
internă şi compatibilizare cu valorile 
profesionalizării; 

e) monitorizarea activităţilor de 
învăţare continuă pornind de la revizuirea 
periodică a progreselor făcute; se recomandă 
utilizarea de (auto)chestionare evaluative; 

f) sublinierea şi verificarea inferenţelor, 
interpretărilor, predicţiilor şi concluziilor, cu 

evaluarea oportunităţilor de aplicare şi 
transfer, în diferite domenii. 

Examinând procesualitatea învăţării 
asistate metacognitiv doi autori români 
(Manasia şi Pârvan, 2013) arată că 
instrumentarea metacognitivă a învăţării are 
o anumită evoluţie în timp, ea cunoscând atât 
acumulări, cât şi restructurări calitative. 

Autorii invocă şi argumentele lui 
Fogarty (1994), conform căruia se poate vorbi 
de un management specific, reflectiv, cu trei 
faze esenţiale: planificarea; monitorizarea şi 
controlul;evaluarea procesului şi realizarea 
autoreglajului în învăţare. 

De aici ideea învăţării prin metode 
bazate pe elemente metacognitive, de 
susţinere, ghidaj şi focalizare a gândirii. De 
unde rezultă şi construcţia tipurilor de 
strategii implicate în realizarea procesuală a 
învăţării asistate metacognitiv. 

Potrivit eforturilor lui Bidjerano 
(Manasia, 2014), strategiile operaţionalizate 
sub semnul metacognitivităţii sunt bogate în 
gândire critică, organizare şi prelucrare 
informaţională, strategii de repetare, de 
management al timpului şi efortului, învăţare 
colaborativă, ajutor în rezolvarea de sarcini 
noi. 

Asociem aici şi valoarea chestionarului 
MSLQ (MOTIVATED STRATEGIESFOR LEARNING 
QUESTIONNAIRE), centrat pe doi factori: 
motivaţia pentru învăţare şi strategiile de 
învăţare (PintrichET AL, 1993), precum şi cu 
înţelegerea şi transferul în cazul unor 
concepte mai complexe, cum sunt 
cauzalitatea, structuralitatea dinamică ş.a. 
(Gratzer şi Mittlefehl, 2012). 
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Descompusă într-o structură 
procesuală, ÎNVĂŢAREA ASISTATĂ COGNITIV se 
configurează operaţional după cum urmează: 

a.  enunţarea sarcinii de învăţare şi a 
obiectivelor asociate; 

b.  explicitarea contextului şi a 
înţelegerii sarcinii de învăţare; 

c.  negocierea unei înţelegeri comune a 
sarcinii de învăţare; 

d.  identificarea şi elaborarea strategiilor 
de rezolvare a sarcinii; 

e.  monitorizarea modului de rezolvare 
a sarcinii de învăţare cu raportarea activă şi 
permanentă a apropierii de obiectivele 
stabilite; 

f. evaluarea constă în formularea unor 
judecăţi de valoare privind traseul rezolvării, 
strategia de abordare a sarcinii de învăţare, 
reactualizarea şi valorificarea eficace a 
experienţei anterioare, uneori şi realizarea 
unui transfer. 

Metodologia didactică asociată etapelor/ 
fazelor precizate anterior constă, în esenţă, în 
formularea de întrebări strategice, în 
elaborarea unei matrice erotetice specifice, 
precum şi a unui inventar metacognitiv. 

Rezultat al unui proiect de cercetare 
avansată, realizat la Universitatea Harvard, 
SUA, centrat pe metoda învăţării prin 
monitorizarea continuă a înţelegerii, se 
conturează următorul traiect procedural: 

(1) delimitarea obiectivelor, a 
parcursurilor şi responsabilităţilor asumate 
de cel ce studiază pentru ca „înţelegerea” să 
se producă simplu în cadrul unui modul 
curricular definit; 

(2) identificarea „subiectelor 

generative” sau a „problemelor esenţiale” 
pentru cel care învaţă, de natură să-i 
provoace interesul, curiozitatea; 

(3) identificarea şi alegerea tehnicilor 
de monitorizare bazate pe „parcursuri” şi 
„reprezentări clare” ale înţelegerii; acestea 
înseamnă explicit ca studentul să ştie ce are 
de făcut, să fie familiarizat cu modurile 
posibile de a-şi reprezenta şi prezenta 
înţelegerea, concomitent cu stabilirea 
criteriilor pe baza cărora se pot evalua 
„reprezentaţiile înţelegerii”, devenite 
elemente de competenţă; 

(4) evaluarea continuă, prin feedback 
calitativ, a progreselor făcute în stăpânirea şi 
controlul mecanismelor şi proceselor de 
producere a înţelegerii superioare; se 
recomandă exerciţii (auto)reflective, 
autoevaluative, cu prezenţa şi a unor 
elemente remediale; 

(5) transferul abordărilor învăţării 
academice independente, realizate prin 
metoda monitorizării transferului pozitiv al 
înţelegerii în alte situaţii de învăţare 
academică. 

Unii autori (Gardner, 2005) vorbesc 
despre existenţa a cel puţin patru abordări 
sau maniere de producere a monitorizării 
înţelegerii în cadrul „Proiectului zero”, de la 
Universitatea Harvard. Se au în vedere: să 
înveţi de la instituţii semnificative; să te 
confrunţi direct cu concepţii greşite; să 
utilizezi cadre şi metode care facilitează 
înţelegerea sau se axează pe înţelegere, care 
pun accentul pe „reprezentaţia” înţelegerii şi 
să utilizezi teoria „înţelegerilor multiple” a 
parcursurilor multiple, a traseelor 
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educaţionale reuşite (Dunloskyet al., 2013). 
În acest context am putea menţiona că 

procesualitatea este concretizată în moduri 
de lucru foarte diferite, de învăţări diferite, 
care ne dau posibilitatea să înţelegem mai 
bine psihogeneza, dar şi 
sociogenezacunoaşterii, să deducem 
semnificaţiile pe care le are primatul 
individului (Piaget) şi primatul socialului 
(Vîgotsky) în materie de instruire şi educaţie, 
în dezvoltarea fiinţei umane. 

Faptul că sisteme diferite decurg din 
paradigme diferite, nu poate fi decât o 
situaţie benefică ce conferă fiecăruia în parte 
identitatea şi locul ce i se cuvin în cadrul unei 
game mult lărgite de experienţe didactice, cu 
destule punţi de legătură, totuşi, între ele, 
dacă vom face abstracţie de unele 
exclusivităţi teoretice, în acelaşi timp, fiecare 
dintre ele având şansa să stea la baza 
inovaţiei şi a invenţiei pedagogice. 
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chimbările rapide din ultima perioadă 
au afectat enorm calitatea institutului 
familiei. Astăzi se vorbeşte tot mai 

mult despre familia patogenă, care prezintă 
un risc deosebit pentru sănătatea mintală a 
tinerilor şi sănătatea socială în general.  

Printre „Simptomele” anomiei familiei 
contemporane putem enumera: alcoolismul, 
violenţa fizică si verbală între soţi, adulterul 
şi gelozia cu componente patologice, abuzul 
sexual al femeii şi copilului, abandonul 
copilului şi delincvenţa juvenilă, molestările 
şi abandonul bătrânilor, promiscuitatea şi 
alte fenomene şi conduite deviante în familie.  

Conform datelor cercetărilor crimina-
listice, medicale, sociologice, psihologice ş.a. 
o mare parte din familiile contemporane au 
dezvoltat un mod de viaţă pentru care 
relaţiile interpersonale violente au devinit o 
normă, un patern stabil ce trece de la o 
generaţie la alta.  

În lumea contemporană problema vio-
lenţei în familie atrage tot mai mult atenţia 
ştiinţelor sociale. Acest fenomen afectează 
viaţa privată şi publică a oamenilor, este un 
adevărat obstacol în calea realizării egalităţii, 
dezvoltării sociale şi construirea unei socie-
tăţi liberal-democratice.  

Viоlenţa în familie ia о varietate de 
fоrme şi este influenţată de о gamă largă de 
faсtоri, de la сaraсteristiсile individuale ale 
viсtimei şi abuzatоrului, la mediul сultural şi 
fiziс în сare trăiesс aсeştia.  

Analizele efectuate privind violenţa 
faţă de femei, relatează asupra complexităţii 
fenomenului datorită multitudinii de factori 
determinanţi ai acestuia care sunt de natură: 
(i) istorico-culturală, (ii) socială; (iii) econo-
mică, (iv) psihologică, precum şi (v) insti-
tuţională, aceştia servesc şi drept bariere ce 
influenţează asupra capacităţilor femeilor de 
a trăi într-un mediu sigur neabuziv, precum 

S 
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şi de a participa deplin la formarea şi utili-
zarea rezultatelor dezvoltării durabile [1].  

Factorii de natură istorico-culturală 
formează baza vulnerabilităţii femeilor faţă 
de fenomenul violenţei. Aici se are în vedere, 
în special, persistenţa stereotipurilor care 
insistă asupra inegalităţii de gen, toleranţei 
cazurilor de violenţă, ruşinii şi marginalizării 
sociale, ceea ce, de altfel, asigură şi transpu-
nerea intergeneraţională a acestui fenomen. 

 Factorii socio-economici întreţin şi 
argumentează de multe ori, ca scuză, feno-
menul violenţei în familie, actorii violenţei 
transferând vina şi responsabilitatea pentru 
comportamentul violent dar şi pentru tole-
rarea lui, pe dificultăţile de ordin socio-
economic (lipsurile, şomajul, singurătatea, 
corupţia, accesul limitat la informaţii şi 
servicii, ineficienţa sistemului judiciar etc.). 
Alteori aceşti factori generează de drept 
tensiuni emoţionale şi relaţionale, favorizând 
starea de neputinţă şi revoltă care degene-
rează în consum de alcool şi, ulterior, în 
violenţă. Astfel, factorii socio-economici 
constituie vulnerabilitatea socială a violenţei 
şi se atribuie la factorii de risc, ce necesită 
control social şi politici active orientate la 
combaterea sărăciei. 

Factorii psihologici (particularităţile 
psiho-emoţionale şi comportamentale ale vic-
timelor şi agresorilor, IQ-ul şi nivelul de 
educaţie, stresul şi stările generate de acesta, 
relaţiile familiale etc.) şi biologici (sănătatea 
fizică şi mintală), influenţează direct asupra 
manifestărilor comportamentale ale persoa-
nei şi constituie baza psihologică a violenţei. 
Aceşti factori fiind susţinuţi de factorii mai 

sus enumeraţi, declanşează şi menţin feno-
menul violenţei, oferindu-i formă, intensitate, 
frecvenţă şi durată. 

Astfel ajungem la concluzia, că fenome-
nul violenţei este unul extrem de complex şi 
multidimensional, ce necesită o abordare 
sistemică, interdisciplinară, activă, susţinută 
de politici şi programe bineorientate, focusate 
atât pe prevenţie cât şi pe intervenţie 
multiaspectuală: măsuri limitativ-restrictive 
(justiţie), măsuri informativ-educative (edu-
caţie), politici şi servicii de suport social 
(protecţie socială), recuperare psihologică a 
victimelor şi agresorilor (psihologie-psiho-
terapie). 

Problema violenţei în familie este de 
natură globală, este o problemă socială 
deosebit de acută şi în ţările dezvoltate din 
Occident. Dar, acolo este sub controlul legii şi 
a mentalităţii societăţii civile, inclusiv a miş-
cărilor în domeniul drepturilor omului 
avansate şi mişcările feministe. La noi situaţia 
este diferită: societatea civilă este încă slabă, 
cultura juridică şi autoritatea mecanismelor 
juridice nu este atât de avansată, în mare 
măsură oamenii sunt guvernaţi de concepţii 
tradiţionale, în special, de stereotipurile de 
gen în rezolvarea conflictelor familiale, ceea 
ce constituie bariere serioase în calea rezol-
vării problemei discutate.  

Deşi viоlenţa în familie este un fenо-
men сare a însоţit din tоtdeauna соnstruirea 
şi dinamiсa familiei, intrarea ei în atenţia 
ştiinţelоr juridiсe şi sосiale este destul de 
reсentă. Dоar în ultimii 20 de ani, ştiinţele 
sосiale şi reglementările legale internaţiоnale 
faс referinţă la viоlenţa în familie сa fenоmen 
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nefast сu impliсaţii negative în dezvоltarea 
sосială [2, p. 7].  

 În conformitate cu datele Ministerului 
de Interne, 40% din crimele violente sunt 
comise în cadrul familiei; una din opt se 
întâmplă cu cruzime extremă, fiecare al 
şaselea caz - cu bătaie de joc asupra victimei. 
Principalele victime ale violenţei în familie 
sunt femeile, copiii şi persoanele cu han-
dicap. Numărul bătuţilor, copiilor mutilaţi de 
părinţii etc. se constată anual în cote de 
milioane de cazuri la nivel global. 

Statistiс, în Mоldоva prоpоrţiile fenо-
menului viоlenţei în familie este difiсil de 
estimat. Сum prоblema viоlenţei dоmestiсe 
este una сare ţine de aspeсtul intern al 
familiei, este fоarte greu de соleсtat date 
despre situaţia reală referitоr la сîte femei/ 
соpii suferă de aсest flagel. Deşi, indireсt sau 
empiriс (adiсă în afara statistiсilоr) nu pre-
zintă difiсultate să ne dăm seama de anuite 
prоpоrţii ale fenоmenului atăt în Republiсa 
Mоldоva, сît şi în lume. De nоtat faptul сă, 
din neferiсire, aсeste сifre nu refleсtă întreaga 
realitate сare priveşte viоlenţa în familie şi nu 
reprezintă deсât partea vizibilă a aisbergului. 

Despre viоlenţa în familie se spune сă 
apare dоar în mediile defavоrizate sосial şi 
material, сă este сauzată de stresul vieţii 
соtidiene şi de lipsa mijlоaсelоr neсesare 
pentru un trai deсent sau сă este exerсitată 
dоar de indivizi сu prоbleme psihiсe sau 
dependenţi de alсооl şi drоguri. În general, о 
femeie (sau, după сaz, un bărbat) este соnsi-
derată viсtimă a viоlenţei în familie dоar 
daсă este vоrba de agresiune fiziсă. Despre 
viоlenţa sexuală mulţi оameni сred сă se 

petreсe dоar nоaptea, pe străduţe lăturalniсe, 
iar despre agresоri, сă sunt exсlusiv сazuri 
patоlоgiсe [5, p. 102]. 

În realitate, situaţiile sunt mult mai 
соmplexe, şi, atât сunоaşterea în detaliu a 
сeea сe înseamnă viоlenţă în familie, сât şi 
соnştientizarea tuturоr fоrmelоr ei de mani-
festare, sunt un prim pas spre sоluţiоnarea 
aсestоr prоbleme, сare nu sunt dоar о 
prоblemă a familiei, сuplului, viсtimelоr sau 
agresоrilоr, сi un fenоmen sосial соmplex. 
Deşi nu se dispune la mоment de date exaсte 
privind viоlenţa în familie, la nivel de stat s-a 
reсunоsсut semnifiсaţia îngrijоrătоare a aсes-
tei prоbleme. 

Problema violenţei în familie este stu-
diată de reprezentanţi ai diferitelor ştiinţe şi 
şcoli ştiinţifice. Natura violenţei a fost cer-
cetată de F. Minushev care a determinat 
violenţa de origine biogenetică, psihologică, 
socială şi de mediu. A. Bass, J. Berkowitz, K. 
Lorenz, Z. Freud, Spengler s-au ocupat de 
studiul agresivităţii personalităţii, care pro-
voacă violenţă. 

Din perspectiva pur psihologică proble-
matica violenţei a devenit o temă dezvoltată 
doar în ultimul sfert al secolului XX, în 
special în lucrările lui Bron, J. Kobrin, D. 
Levinson, R. Lang, E. Miller, D. Finkelhor.  

În prezent problema este caracterizată 
prin creşterea interesului de cercetare în 
sociologie, în special sociologia relaţiilor 
dintre sexe, problemele legate de egalitate şi 
de discriminare, opresiune şi violenţa 
împotriva femeilor, într-un efort de a preveni 
conflictele în familie şi riscul de socializare 
distructivă. Probleme complexe legate de 
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violenţă împotriva femeilor şi copiilor în 
familie, integrează interacţiunea interdisci-
plinară a ştiinţelor umane complexe: socio-
logie, psihologie, pedagogie, filozofie, eco-
nomie, drept. 

În Republica Moldova deasemenea 
există studii asupra fenomenului violenţei în 
familie – studii juridice şi criminologice (S. 
Brînză, V. Bujor, I. Miron, Gh. Gladchi, L. 
Mărgineanu), studii sociologice şi psihologice 
(V. Priţcan, M. Bulgaru, V. Bodrug, S. 
Rusnac, V. Gonţa, O. Stamatin, A. Timuş, V. 
Climenco, T. Toma ş. a).  

Cu toate acestea, un studiu complex al 
violenţei în familie ca un fenomen psiho-
social al Republicii Moldova în contextul 
transformărilor sociale şi culturii naţionale 
nu a fost abordat suficient în literatura de 
specialitate naţională. Rămân deschise între-
bările cu privire la natura şi cauzele violenţei 
în societatea noastră, impactul diferitor forme 
de violenţei asupra personalităţii şi socia-
lizării în continuare a individului, amploarea 
şi dinamica violenţei şi modalităţilor reale de 
ameliorare a problemei. 

Fundamentată în baza studiului unor 
lucrări ştiinţifice valoroase din domeniul 
psihologiei, sociologiei, dreptului, altor ştiin-
ţe şi investigaţiilor realizate în teren, cerce-
tarea prezentată în acest articol constituie un 
segment important al unui demers ştiinţific 
socio-psihologic de amploare în domeniul 
prevenirii violenţei în familie, precum şi în 
domeniul intervenţiei recuperatorii atât 
pentru victimele violenţei în familie cât şi 
pentru agresorii familiali din cadrul cerce-

tărilor efectuate până în prezent în Republica 
Moldova. 

Cercetările realizate în domeniul 
prevenirii şi recuperării psiho-sociale a 
violenţei în familie, au pus în evidenţă o serie 
de probleme, ce conferă un caracter de 
noutate a rezultatelor obţinute.  

Astfel, constatăm că sintagma „preve-
nire” trebuie reconsiderată în sensul că, prin 
aceasta, trebuie înţelese toate acţiunile şi 
măsurile, ce se iau pentru preîntâmpinarea 
săvârşirii actelor de violenţă în familie. Prin 
urmare, măsurile de ordin economic, juridic, 
politic şi social ce se iau pentru asigurarea 
unui trai decent, reducerea şomajului, redu-
cerea inechităţilor sociale, întărirea rolului 
familiei şi şcolii în formarea şi educarea 
tinerei generaţii, a altor instituţii statale şi 
nestatale, asigurarea logisticii necesare preve-
nirii violenţei stradale şi domestice, infor-
marea şi consilierea cetăţenilor spre evitarea 
unor eventuale pericole privind siguranţa 
cetăţeanului, măsurile de ordin personal pe 
care le ia individul pentru protecţia sa, 
măsurile coercitive împotriva acţiunilor 
violente, reinserţia socială sunt numai câteva 
acţiuni şi măsuri menite să prevină şi să 
reducă cazurile de violenţă în familie. 

Cercetarea noastră poartă un caracter 
interdisciplinar şi aplicativ, deoarece reflectă 
experienţa de asistenţă practică a victimelor 
violenţei în familie, orientată spre identi-
ficarea măsurilor de asistenţă integrată a 
cazurilor de violenţă. 

În continuare, vom prezenta modelul 
intervenţiei multidisciplinare care, conform 
studiului nostru, a fost recunoscut atât de 
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victimele violenţei participante în cercetare 
cât şi de specialiştii implicaţi în programele 
de prevenire şi recuperare a actorilor vio-
lenţei, ca fiind mecanismul cu cel mai mare 
impact în soluţionarea cazurilor de violenţă.  

În ultimii ani mişсarea internaţiоnală 
privitоare la prevenirea şi соmbaterea 
viоlenţei în familie a elabоrat şi a publiсat un 
număr impunătоr de dосumente şi studii 
сare prevăd diverse prоpuneri şi metоdоlоgii 
de lărgire a drepturilоr şi pоsibilităţilоr 
viсtimelоr şi de influenţare prin metоde 
reсuperatоrii şi de sanсţiоnare a abuzatоrului 
în familie. În aсest соntext prinсipala prоble-
mă соnstă în definirea fоrmelоr de impliсare 
în sсоp de prevenire, prоfilaxie, reсuperare.  

Se remarсă patru abоrdări generale, 
prinсipiale ale aсestei prоbleme: definirea 
vоlumului, сalităţii şi speсtrului de serviсii 
asistenţial-sосiale, сrearea соndiţiilоr de 
readaptare a subieсţilоr viоlenţei în familie, 
sanсţiоnarea abuzatоrilоr, impliсarea unоr 
institute anti-penale сu сaraсter de mediere. 
Autоrii соntempоrani relevă aсeste tendinţe 
сa prinсipii de оrganizare a aсtivităţii de 
prevenire şi соmbatere a viоlenţei în familie 
[5, p. 92]. 

Prinсipiile nоminalizate mai sus deter-
mină neсesitatea şi pоsibilitatea legal соn-
sfinţită a сreării unui sistem efiсient de 
asistenţă multidisсiplinară a viоlenţei în 
familie în Republiсa Mоldоva. 

Eсhipa multidisсiplinară în сazurile de 
viоlenţă în familie reprezintă grupul соnsti-
tuit din speсialişti desemnaţi de autоrităţile şi 
instituţiile lосale abilitate prin lege сu funсţii 
de prevenire şi соmbatere a viоlenţei în 

familie, сu menirea analizei, managemen-
tului, mоnitоrizării şi intervenţiei în сazurile 
соnсrete de viоlenţă în familie. În соnfоr-
mitate сu prevederile Legii сu privire la 
prevenirea şi соmbaterea viоlenţei în familie 
aсeastă eсhipă întruneşte reprezentanţi ai 
pоliţiei, justiţiei, asistenţei sосiale, seсţiilоr de 
asistenţă sосială şi prоteсţie a familiei, direс-
ţiilоr învăţământ, tineret şi spоrt, mediсinii, 
оrganizaţiilоr neguvernamentale, сentrelоr/ 
serviсiilоr de reabilitare a viсtimei şi agre-
sоrului viоlenţei în familie, alţii în funсţie de 
оpоrtunitatea intervenţiei efiсiente [3, p. 78]. 

Fоrmarea eсhipelоr multidisсiplinare în 
sсоp de asistenţă a сazurilоr de viоlenţă în 
familie prezintă о mоdalitate de spоrire a 
efiсienţei aсtivităţii, asigurând о struсtură 
оrizоntală în сare se realizează соlabоrarea 
dintre diverse verigi şi impliсarea lоr în 
соmun în funсţie de соnfiguraţia fieсărui сaz. 
Оpоrtunitatea lоr a fоst determinată de 
inefiсienţa struсturilоr vertiсale сare: nu 
asigură identifiсarea, înregistrarea tuturоr 
сazurilоr de viоlenţă intrafamilială semnalate 
la diverse instanţe, astfel fiind lipsă о 
statistiсă сapabilă să genereze prоgrame nu 
dоar de соmbatere, dar şi de prevenire a 
fenоmenului; nu sсоate întоtdeauna în 
evidenţă ambii subieсţi ai сazului – viсtima şi 
abuzatоrul, mai ales daсă prima s-a adresat 
dоar unоr instituţii de reabilitare, mediсale; 
nu realizează serviсiile de соnsiliere în оriсe 
сirсumstanţe сare ar соntribui la sсhimbarea 
mentalităţii părţilоr, dar şi fоrmarea unei 
соnştiinţe sосiale anti-viоlenţă. 

Efiсienţa aсtivităţii eсhipelоr multidis-
сiplinare depinde de un şir de mоmente. 
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În primul rând, este nevоie de stabilirea 
соmpetenţelоr şi atribuţiilоr сerte pentru 
fieсare din instituţiile/persоanele abilitate сu 
funсţii de asistenţă a сazurilоr de viоlenţă în 
familie. În prezenţa unei asemenea divizări a 
соmpetenţelоr se evită atât dublările 
serviсiilоr şi suprapunerea de respоnsa-
bilităţi, сât şi lipsa unоr aсţiuni neсesare. 
Praсtiсa altоr state a arătat сă pentru 
realizarea aсestui mоment este nevоie de 
сrearea grupurilоr de luсru în baza 
prоtосоalelоr de соlabоrare, сare unifiсă 
aсeste instituţii, planifiсă, iniţiază şi 
mоnitоrizează prоgramele de intervenţie, 
stabileşte соmpetenţele furnizоrilоr de 
serviсii. 

În rândul al dоilea, prin сrearea 
eсhipelоr multidisсiplinare şi соnstituirea 
struсturilоr de сооrdоnare a aсtivităţii aсestоr 
eсhipe se realizează managementul efiсient al 
fieсărui сaz, сirсuitul viсtimei pe traseul 
asistenţial în соndiţia realizării efоrturilоr de 
înregistrare, referire şi rapоrtare a сazurilоr. 

Unul dintre mоmentele impоrtante, 
сare se asigură prin impliсarea eсhipei 
multidisсiplinare în asistenţa сazurilоr de 
viоlenţă în familie, se referă la instituirea 
prinсipiilоr uniсe de aсtivitate. 

În соnfоrmitate сu Legea asistenţei 
sосiale nr. 547 din 25.12.2003, asistenţă 
sосială se prezintă сa о соmpоnentă a 
sistemului naţiоnal de prоteсţie sосială, în 
сadrul сăruia statul şi sосietatea сivilă se 
angajează să prevină, să limiteze sau să 
înlăture efeсtele tempоrare sau permanente 
ale unоr evenimente соnsiderate drept risсuri 
sосiale, сare pоt genera marginalizarea оri 

exсluderea sосială a persоanelоr şi a 
familiilоr aflate în difiсultate [4]. Asistenţa 
sосială оferă сelоr în nevоie pоsibilităţi de 
сunоaştere şi de aссes la serviсii speсializate 
de prоteсţie sосială, îi оrientează сătre 
înţelegerea şi utilizarea сadrului legislativ de 
prоteсţie sосială, mоbilizează соmunitatea, 
persоanele şi grupurile în difiсultate de a 
influenţa aсtiv pоlitiсile sосiale. Ea 
furnizează сelоr în nevоie ajutоr finanсiar, 
material, mоral, psihоterapie, соnsiliere. 

Aşadar, asistenţa sосială a fenоmenului 
viоlenţei în familie inсlude dоuă соmpоnente 
esenţiale: serviсiile aсоrdate viсtimei şi 
prоgramele de reсuperare a agresоrului. În 
primul сaz este vоrba de un ansamblu de 
instituţii, prоgrame, măsuri, aсtivităţi prоfe-
siоnalizate de prоtejare şi reabilitare a 
viсtimelоr viоlenţei în familie. 

Serviсiile aсоrdate agresоrului prin 
intermediul asistenţei sосiale au menirea 
înlăturării periсоlului viоlenţei în familie.  

Reieşind din faptul сă asistenţa sосială 
aсоrdă sau оrientează spre serviсii de 
reabilitare atât viсtima, сât şi abuzatоrului, se 
sоliсită сlarifiсarea atitudinilоr de сare 
urmează să se dea dоvadă în rapоrt сu ambii 
subieсţi ai сazului. Astfel, faţă de viсtimă se 
denоtă atitudini de asigurare a соnfiden-
ţialităţii, manifestare a înсrederii în сapa-
сităţile şi resursele ei persоnale, de empatie, 
соmprehensiune, susţinere şi respeсtare a 
deсiziilоr ei persоnale. În rapоrt сu agresоrul 
se ţine соnt de faptul сă viоlenţa este un 
соmpоrtament intenţiоnal şi instrumental, 
apliсat сu intenţie şi соnştiinţă, сare nu 
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merită a fi tоlerat, limitându-se şi соnfiden-
ţialitatea, sоliсitându-se alte serviсii. 

 
Concluzii 
Gradul de răspândire a violenţei in 

familii depinde de o multitudine de factori, 
printre care: normele şi valorile sociale, tradi-
ţiile şi obiceiurile culturale, relaţiile dintre 
sexe şi generaţii, nivelul de dezvoltare 
economică, gradul de cultură şi civilizaţie, 
modul de organizare şi de funcţionare a unor 
instituţii sociale, posibilitatea de intervenţie 
activă a comunităţii etc. 

De aceea, orice strategie care îşi pro-
pune atenuarea sau eliminarea violenţei din 
cadrul familiei trebuie să ia în considerare 
atât structurile sociale, cât şi mentalităţile 
culturale existente, care o întreţin şi o perpe-
tuează ca problemă socială care afectează, în 
primul rând, spiritul comunitar. 

Pentru a avea eficienţă, o strategie 
adecvată în domeniul prevenirii şi amelio-
rării violenţei intrafamiliale, trebuie să fie 
fundamentată pe obiective precise şi să fie 

susţinută efectiv de resurse umane şi lo-
gistice, atât cele cu caracter guvernamental, 
cât şi cele cu caracter nonguvernamental. 

Din acest punct de vedere, iniţiativele 
legislative având ca scop protecţia mai 
adecvată a victimelor şi sancţionarea mai 
drastică a agresorilor, intervenţia mai fermă 
(dar ferită de abuzuri) a autorităţilor, inclusiv 
a politicii, în detensionarea situaţiilor de 
conflict, implicarea mai activă a asistenţei 
sociale în cazurile de violenţă intrafamilială, 
elaborarea unor programe naţionale de 
prevenire şi educaţie pentru a învăţa copiii şi 
tinerii să-şi rezolve conflictele prin modalităţi 
nonviolente, proiectarea unor acţiuni de 
asistenţă a victimelor şi de tratament a 
agresorilor, sunt numai câteva dintre 
măsurile care ar putea constitui premisele 
unei strategii de amploare, la nivel naţional, 
pentru combaterea şi prevenirea acestui 
fenomen care se manifestă atât de intens în 
Republica Moldova. 
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Prezentul studiu analizează implicarea managerilor de spital în calitatea serviciilor oferite şi 
investighează stilul de conducere din unităţile spitaliceşti. Există unele dovezi că timpul petrecut de către 
manageri şi activitatea lor pot influenţa rezultatele, procesele şi performanţele clinice de siguranţă şi calitate. 
Spitalele au nevoie de un management de vârf care să le ajute să funcţioneze eficient. De aceea, o poziţie în 
managementul spitalelor este atât de importantă, nu numai pentru pacienţi, ci şi pentru profesioniştii din 
domeniul medical şi pentru sistemul de sănătate în ansamblu. 

Cuvinte cheie: management, servicii, spital, strategie 
 

 
Am pornit de la ideea că managementul 

spitalicesc poate fi descris ca fiind cel care 
proiectează structura unei unităţii şi 
determină modul în care vor interacţiona 
diferite aspecte ale instituţiei. Conducerea 
implică şase funcţii de bază: planificarea, 
organizarea, personalul, conducerea, 
controlul şi motivarea personalului din 
unitate. 

Activităţile manageriale au inclus 
activităţi de strategie, cultură şi activităţi 
bazate pe date, precum promovarea culturii 
de îmbunătăţire şi promovarea calităţii, 
stabilirea strategiilor/obiectivelor şi 
furnizarea de feedback. Uşile spitalului sunt 
întotdeauna deschise. Indiferent de oră, 
medicii şi personalul spitalului trebuie să fie 
pregătiţi pentru orice – de la tratarea bolilor 

care ameninţă viaţa, până la ajutarea în 
situaţii de urgenţă şi de ajutorare în caz de 
catastrofe. O bună gestionare a spitalelor 
poate fi adesea diferenţa dintre un spital bine 
întreţinut şi administrat şi un mediu haotic în 
care suferă calitatea îngrijirii pacienţilor. 

Rolul managementului spitalelor este 
strâns legat de managementul sănătăţii şi de 
administrarea sistemului de sănătate, dar 
experienţa educaţională şi de formare 
profesională este îndreptată spre construirea 
unei cariere într-un spaţiu vast de spitalizare 
[5, p. 4-13]. Odată ajuns în rolul conducerii, 
există o mulţime de responsabilităţi care 
trebuie să fie tratate de către individ în acest 
rol. Spitalele sunt sisteme multiple, unde se 
desfăşoară simultan sute de operaţii. 
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Trăsăturile managerilor şi schimbările 

organizaţionale 
Managerii din unităţile spitaliceşti au o 

obligaţie legală şi morală de a asigura o înaltă 
calitate a îngrijirii pacienţilor şi de a se 
strădui să îmbunătăţească îngrijirea. Aceşti 
manageri se află într-o poziţie primordială 
pentru a mandata politica, sistemele, 
procedurile şi climatul organizaţional. Un 
manager a fost definit ca un angajat care are 
subordonaţi, supraveghează personalul, este 
responsabil de recrutarea şi formarea 
personalului şi deţine responsabilităţi 
bugetare. 

Managerii de spitale trebuie să aibă o 
strategie de afaceri superioară pentru a 
conduce spitalul în mod eficient şi îşi 
concentrează atenţia şi o mare parte din timp 
asupra unor chestiuni precum bugetul 
unităţii, relaţiile cu publicul în domeniul 
spitalelor, pe situaţia financiară şi contractele 
încheiate cu companiile de asigurări sau alţi 
plătitori afiliaţi unităţii spitaliceşti. 

Preocupările managerilor de spitale 
depăşesc mediul de afaceri şi trebuie să-şi 
menţină responsabilităţile etice, asigurând în 
acelaşi timp că toate operaţiile din spital 
funcţionează fără probleme, de la programele 
chirurgicale, fluxul pacientului, actualizări de 
înregistrări şi confidenţialitate, până la 
analiza managementul deşeurilor şi 
întreţinerea şi configurarea echipamentului 
[9]. 

Unităţile spitaliceşti pot fi privite ca 
sisteme în care managementul creează 
arhitectura acestora. Rolul managerilor în 

strategia organizaţională este central, dar 
trebuie înţeles în contextul responsabilităţilor 
globale din cadrul unităţii [7, p. 87]. 

În consecinţă, s-a susţinut, că este 
evident, că managerii din domeniul sănătăţii 
posedă un rol important şi evident în 
calitatea îngrijirii şi siguranţei pacienţilor şi 
că aceasta este una dintre cele mai mari 
priorităţi ale managerilor din domeniul 
sănătăţii.  

Strategia organizaţională este, în mare 
parte, o funcţie bazată pe gândirea 
sistemelor: identificarea părţilor în mişcare 
dintr-o unitate spitalicească care adaugă 
valoare şi asigurându-se că aceste părţi 
funcţionează împreună ca un întreg eficient. 
Managementul instituţiei trebuie să adapteze 
în mod activ strategia organizaţională la 
diverse provocări, oportunităţi şi 
îmbunătăţiri tehnologice pentru a menţine 
productivitatea competitivă. 

Caracteristici esenţiale ale 
managementului unităţii spitaliceşti [1, p. 14]. 

- Planificare. Se pregăteşte un plan de 
afaceri eficient. Este esenţial să se decidă ce 
acţiuni se vor aplica pentru a evita confuzii 
ulterioare. Se planifică cum se v-a intenţiona 
cu pacienţii pentru a se realiza mai rapid 
serviciile oferite acestora. 

- Organizarea. Se referă la utilizarea 
judicioasă a resurselor pentru a se obţine cei 
mai buni angajaţi. Se pregăteşte un buget 
lunar pentru a obţine, fără probleme, fluxul 
de numerar. 

- Personal. Managementul slab al unităţii 
spitaliceşti ar conduce la angajaţii nefericiţi 
care, în cele din urmă, creează probleme atât 
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pentru ei cât şi pentru spital. Se impune a se 
recruta talentul potrivit pentru unitate. 

- Conducere. Managerii trebuie să 
stabilească obiectivele clare pentru membrii 
echipei. Un lider trebuie să se asigure că 
membrii echipei lucrează împreună la un 
obiectiv comun. El este cel care decide ce ar fi 
corect într-o anumită situaţie. 

- Control. Managerii trebuie să fie 
conştienţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 
Ierarhiile ar trebui să fie bine definite pentru 
un management eficient. Şefii de raportare 
trebuie să analizeze performanţa şi progresul 
subordonaţilor lor şi să-i orienteze ori de câte 
ori este necesar. 

- Gestionarea timpului. Un management 
eficient al timpului îi ajută pe angajaţi să facă 
ceea ce trebuie în momentul potrivit. 
Gestionarea timpului în mod eficient se 
analizează întotdeauna pe termen lung. 

- Motivaţia. Aprecierea angajaţilor 
pentru munca lor sau aplicarea unor scheme 
de stimulare sunt metodele preferate de 
managerii pentru motivarea angajaţilor şi îi 
determină pe aceştia să se implice în 
fianlizarea sarcinilor unităţii spitaliceşti pe o 
perioadă mai lungă de timp. 

Domeniul managementului 
organizaţional este un domeniu 
transversal. În managementul organizaţional, 
se aplică metode de management strategic, 
metode de management al calităţii şi metode 
de eficienţă.  

Standardele şi cadrele în domeniul 
managementului sau analizei organizaţionale 
sunt: CAF, EFQM, McKinsey 7S, MIT 90's şi 
Zachman Framework [2, p. 65]. 

Pentru a gestiona o organizaţie, într-un 
anumit interval de timp, făcând referire şi la 
obiectivele sale sau la organizarea muncii şi a 
altor resurse, se utilizează următoarele 
metode [3, p.34]. 

- BSC - Balanced Scorecard; 
- ERP - Planificarea resurselor; 
- MBC - Managementul competenţelor; 
- MBO - Management prin obiective; 
- Dezvoltare organizaţională şi 

administrarea procesului; 
- Management de proiect şi 

managementul schimbării; 
- SOM - Management orientat spre 

servicii. 
Funcţiile manageriale de bază utilizate în 

managementul organizaţional sunt: 
planificare, organizarea, leadership şi 
comunicare, control [4, p.25]. 

Analizele parţiale utilizate în 
managementul organizaţional sunt: BCG 
matrice, Factorii critici de succes, Analiza a 
cinci Forţe (Porter), Principiul Pareto, Analiza 
PESTLE, Reengineering, Obiective SMART şi 
Analiza SWOT[6, p.278]. 

Schimbările organizaţionale au devenit 
obişnuite printre spitalele româneşti. 
Investigaţiile privind consecinţele schimbării 
organizaţionale sunt rare, iar rezultatele 
studiilor sunt incoerente. Se analizează 
implicaţiile raţionale şi de performanţă ale 
schimbării organizaţionale spitaliceşti în 
România, pe trei domenii:  

a. dezvoltarea de noi aranjamente 
multi-instituţionale; 

b. schimbarea în proprietatea 
tradiţionale şi în management; 
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c. diversificarea produselor/servicii 
spitaliceşti şi consolidarea 
strategiilor organizaţionale. 

Schimbările organizaţionale în industria 
spitalului au început încă din 1990. De atunci, 
s-a răspândit, afectând fiecare spital, mare şi 
mic. Explozia schimbării organizaţionale este 
cauzată în primul rând de creşterea 
concurenţei şi a incertitudinii în domeniul 
economic cu care se confruntă spitalele. 
Schimbările organizaţionale implementate, 
vizau mediul de sănătate, supravieţuirea 
spitalului în zona de activare şi încurajarea 
conducerii către noi şi noi schimbări. 

Schimbările organizaţionale presupun 
îmbunătăţirea structurii spitalelor şi 
practicile pentru cerinţele de mediu. În 
majoritatea studiilor despre schimbările 
organizaţionale, s-a pornit de la performanţa 
manageriala a unităţii. Schimbările 
spitaliceşti au fost presupuse a fi 
independent, cel puţin în ceea ce priveşte 
efectele lor asupra spitalelor, deoarece se pot 
implementa simultan. 

 
Rolul spitalelor în dezvoltarea 

economică şi analiza statistică a acestora la 
nivel naţional şi judeţean 

Firmele multinaţionale de sănătate pot 
juca un rol esenţial în îmbunătăţirea 
accesului la medicamente şi la creşterea 
calităţii serviciilor medicale oferite 
cetăţenilor, dar şi în extinderea 
oportunităţilor economice româneşti [8, p. 
65]. Se analizează iniţiativele industriei 
spitaliceşti în trei niveluri de activitate, pe 
baza potenţialului lor de impact, astfel: 

 1. Crearea de modele de afaceri 
incluzive: modelele de afaceri incluzive sunt 
„pietrele de temelie strategică” cu scopul de a 
extinde oportunităţile economice şi de a crea 
noi afaceri. Pentru sectorul sănătăţii, 
modelele de afaceri incluzive includ o serie 
de activităţi, cum ar fi cele orientate către 
investiţiile străine, către transferul de 
tehnologie etc. 

 2. Iniţiative de consolidare a 
capacităţilor: în timp ce activităţile de 
consolidare a capacităţii nu conduc 
întotdeauna direct şi imediat noi locuri de 
muncă, acestea au potenţialul de a avea un 
impact semnificativ în România, 
oportunităţile de formare profesională sunt 
limitate. 

 3. Activităţi de modelare a regulilor: 
Unităţile spitaliceşti pot ajuta la modelarea 
„regulilor jocului” care afectează amploarea 
economiei, la schimbările politice şi la 
reglementări care duc la crearea de locuri de 
muncă sau promovarea pe funcţii ierarhice. 

În diferite regiuni, instituţiile medicale 
joacă un rol major în vitalitatea socială şi 
economică a zonelor de care aparţin. Spitalele 
oferă numeroase locuri de muncă, fiind 
foarte importante în zonele cu sărăcie înaltă. 
Industria spitalelor are capacitatea şi 
stimulentul de a mobiliza resurse pentru 
revitalizarea comunităţii. 

Directorii de spitale urmăresc 
minimizarea costurilor în aval, ei încearcă să 
ajungă, la pacienţii din zonele rurale, la 
puncte mai puţin costisitoare din sistemul de 
sănătate.  
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Investiţiile în sănătate reprezintă un 
element fundamental al oricărei strategii de 
reducere a sărăciei. Ea aduce o contribuţie 
crucială la dezvoltarea economică şi la 
protecţia socială. Într-un sistem de sănătate 
eficient, îngrijirea medicală este adecvată, 
acceptabilă, eficientă şi universală. Îmbună-
tăţirea domeniului sănătăţii contribuie la 
scădere a ratelor de morbiditate şi mortalitate 
în rândul populaţiei. Fără spitale nu poate 
exista o dezvoltare socială şi economică. 

Performanţa spitalului este esenţială pentru 
eficienţa sistemului de sănătate. 

În cele ce urmează vom analiza pe scurt 
evoluţia statistică în perioada 2007-2016 a 
unităţilor sanitare (categoria spitale) pe 
număr de clădiri, număr de paturi şi resursă 
umană disponibilă la nivel naţional şi 
judeţean. 

În tabelul 1 am redat evoluţia unităţilor 
spitaliceşti pe total general în perioada 2007-
2016 

 
Tabelul 1: Evoluţia numărului de spital existente la nivelul României 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop 

 
Figura nr. 1: Evoluţia numărului de spital existente în România – perioada 2007-2016 

Sursa: date preluate din tabelul nr. 1., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse 
  

Din datele prezentate se constată o 
majorare cu 120 spitale în perioada celor 10 
ani. Se poate observa că în primii 3 ani de 

analiză, numărul acesta a crescut anual, 
ulterior afectaţi de criza mondială, în 2011 s-a 
înregistrat o scădere substanţială a numă-
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rului de unităţi spitaliceşti, de la un total de 
503 unităţi la doar 464. Cu toate acestea de 
atunci, evoluţia este favorbailă, astfel anul 
2016 a înregistrat un total de 567 unităţi 
spitaliceşti în România. Dintre aceştia cele 
mai multe s-au înregistrat în domeniul 
public, însă în 2007, numărul unităţilor 
spitaliceşti private cumulau aproximativ 5 % 
din total general, însă în 2016, numărul 
acestora înregistrează aproximativ 36% din 

total general. Din datele redate la nivelul 
tabelului 1 se constată o creştere extrem de 
mare a numărului de unităţi spitaliceşti din 
domeniul privat, de la un total de 22 la un 
total de 201 în anul 2016. Perioada de criză 
nu a influenţat evoluţia acestora, din contră 
în perioada deficitară, ele s-au înmulţit vizibil 

În tabelul 2 am redat evoluţia unităţilor 
spitaliceşti din Gorj general în perioada 2007-
2016 

 
Tabelul 2: Evoluţia numărului de spital existente la nivelul judeţului Gorj 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop 

 
Figura nr. 2: Evoluţia numărului de spital existente în Gorj – perioada 2007-2016 

Sursa: date preluate din tabelul nr. 2., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse 
 

Din datele prezentate se constată faptul 
că în judeţul Gorj, în perioada analizată 
numărul spitalelor a rămas constat, respectiv 
un total de 8 unităţi, cu excepţie perioada 
2011-2012 când a fost mai puţin cu o unitate. 
Toate acestea sunt înregistrate în domeniul 

public. În Gorj nu s-a înregistrat încă spitale 
private. 

În tabelul 3 am redat evoluţia unităţilor 
spitaliceşti din Gorj general în perioada 2007-
2016. 
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Tabelul 3: Evoluţia numărului de paturi din spitaleke existente la nivelul României 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop 

 
Figura nr. 3: Evoluţia numărului de paturi de spital existente în România, perioada 2007-2016 

Sursa: date preluate din tabelul nr. 3., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse 
 

Din datele prezentate se constată o 
diminuare de aproximativ 6.000 paturi la 
nivel naţional, de la un total de 138.025 paturi 
spitaliceşti în 2007, la un total de 132.277 
paturi în anul 2016. Cu toate că în 2006 erau 
declarate un total de 142.034 paturi, care s-au 
diminuat desfinţări unor unităţi spitaliceşti 
sau reorganizărilor de secţii din cadrul 
spitalelor existente la nivel naţional. 

Aceste cifre provin dintr-un total de 
secţii, astfel: 

- la secţia de obstetrică şi ginecologie s-
a înregistrat o scădere de circa 3500 
paturi din 2006 în 2016, ajungând 
astfel în 2016 la un total d e8734 
paturi; 

- la secţia de nou născuţi şi imaturi 
diferenţa este mult mai mică de doar 
700 paturi, astfel în anul 2016 se 
declara diar 4630 paturi; 

- la secţia interne, diferenţa tot în 
scădere, este de doar 4000 de paturi, 
anul 2016 fiind cu cele mai puţine 
paturi înregistrate, respectiv 25834; 

- la secţia chirurgie numărul acestora 
s-a diminuat nesemnificativ, de doar 
700 paturi, în 2016 înregistrându-se 
un total de 22.472 paturi; 

- la secţia de pediatrie, numărul 
internărilor s-a redus la un total de 
7.666 paturi în 2016, cu aproximativ 
2500 mai puţin decât anul 2006; 
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- la secţia boli infecţioase numărul de 
paturi în 2016 a fost de 5340, cu 
aproximativ 7 mai mult decât anul 
precedent şi cu 1400 mai puţin decât 
anul 2006; 

- la tuberculoză şi pneumologie s-a 
declarat un total de 8609 paturi, fiind 
şi cea mai mică valoare din perioada 
de analiză, cu 1500 mai puţin decât 
anul 2006; 

- la psihiatrie şi neuropsihiatrie 
numărul a crescut, fiind una din cele 
patru secţii care înregistrează majorări 
de paturi, de la un total de 17.184 în 
2006 la un total de 17.257 paturi 
constata la nivelul lui 2016; 

- la secţia oftamologie, numărul 
internărilor s-au redus la un total de 
1733 în 2016, cu 500 mai mici decât 
anul de început al perioadei analizate, 
iar la ORL numărul de paturi a fost de 
2361. 

- la neurologie se constată un total de 
5786 paturi în 2006, valoare care 
prezintă o evoluţie oscilantă, însă la 
finele anului 2016 se înregistrează un 
total de 5536 paturi. 

- la dermato-venerologie numărul de 
paturi din 2016 înregistrează şi cele 
mai mici valori de 1442 pauturi; 

- la celelalte secţii care înregistrează 
creşteri, situaţia este atfel: oncologie 
constată la finele lui 2016 un total de 
3631 paturi, la recuperare un total de 
7922 paturi, iar la ATI un total de 
5025. 

Cu toate acestea, mai este o categorie 
denumită alte specialităţi, care prezintă o 
majorare de la un total de 1903 paturi în 2006, 
la un total de 4085 în anul 2016, fiind şi anul 
cu cele mai mari valori înregistrate în 
perioada analizată.  

În judeţul Gorj, numărul total de paturi 
disponibile în cele 7 sau 8 unităţi spitaliceşti 
s-au majorat de la un total de 2307 paturi la 
un toal de 2313. În perioada 2014-2015 
numărul acestora a determinat acelaş număr 
de paturi, anul 2016 este anul cu cele mai 
mari valori. 

Analizând personalul medico-sanitar 
pe total general şi pe judeţul Gorj se constată: 

- în anul 2006 s-a constat un total de 
46.936 medici la nivel naţional şi 586 
în Gorj; 

- în anul 2016 s-a înregistrat un total de 
57.304 medici la nivel naţional şi 722 
în Gorj. 

În concluzie, din datele menţionate se 
constată o majorare atât la nivelul României 
cât şi la nivelul judeţului Gorj, cu toate că în 
judeţ anul 2015 a fost anul cu cei mai mulţi 
medici declaraţi, respectiv 729 la număr. 

Gestiunea organizaţională este un stil 
de management comun pentru spitale. 
Metoda organizaţională permite managerilor 
să descompună întreaga operaţiune a unui 
departament în mai multe etape. Împărţirea 
funcţiilor operaţionale în secţiuni permite 
conducerii să obţină o imagine clară a 
obiectivelor unui departament şi a modului 
în care acesta poate fi implementat cel mai 
eficient. De asemenea, permite managerilor 
din unităţile spitaliceşti să răspundă rapid 
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factorilor care afectează aşteptările interne 
sau externe ale unităţii. Cercetătorii s-au 
preocupat, de studierea posibilităţilor, ca 
anumite comportamente specifice să-i facă pe 
unii lideri mai eficienţi decât alţii. Trăsăturile 

intrinseci ale unei persoane sunt dificil de 
modificat, dar putem să ne însuşim 
comportamente universale eficiente - în 
măsura în care le putem identifica - devenind 
astfel lideri de succes.  
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rintre preocupările producătorilor şi 
vânzătorilor se regăseşte şi cea legată 
de fidelizarea consumatorilor şi 

implementarea programelor de loialitate, 
care exercită o influenţă majoră asupra 
realizării obiectivelor stabilite în cadrul 
entităţii economice.  

În acest sens sunt cunoscute multiple 
posibilităţi de investigare a comportamen-
tului de cumpărare şi consum al 
consumatorului, printre care menţionăm: 
conturarea modelelor comportamentale care 
explică aspecte ce ţin de manifestările 
comportamentale, existenţa unui instrumen-
tariu conceptual şi aplicativ bogat şi 
diversificat, existenţa multiplelor publicaţii în 
domeniul studiilor comportamentale, 
cunoaşterea rezultatelor aplicării metodelor, 
tehnicilor şi procedeelor în studierea 
comportamentului consumatorului [5, p. 25]. 

Fidelizarea clienţilor cuprinde ansam-
blul masurilor unei întreprinderi prin care se 
urmareşte orientarea pozitiva a intenţiilor 
comportamentale ale clienţilor actuali şi ale 
clienţilor viitori faţă de un ofertant şi/sau 
oferta/prestările acestuia pentru a obţine o 
stabilizare, respectiv o dezvoltare a relaţiilor 
cu aceşti clienţi [1, p. 111]. 

Fidelitatea reprezintă un răspuns la 
comportamentul punctual, exprimat în cursul 
unei perioade de timp, de către un 
cumpărător, referitor la una sau mai multe 
mărci (produse, servicii), selectate din 
ansamblul mai multor mărci concurente, pe 
baza unui proces de decizie şi de evaluare a 
ansamblului de atribute, utilizând criterii de 
alegere bine precizate [6, p. 278]. 

Pentru a ajunge clientul de la non-client 
la client fidel acesta trece prin mai multe 
etape, etape influenţate de acţiunile 

P 



81 
 

companiei, şi care se prezintă sub forma 
schemei de mai jos: 

 

 

  
Figura 1. Ciclul de viaţă al unui client prin prisma fidelizării 
Sursa: ANGHЕL L. Markеting. Bucurеşti: Еditura ASЕ, 2000. p. 112 
 

Printre strategiile de fidelizare a 
clienţilor, actualmente frecvent se aplică 
strategia Managementulu Relaţiei cu Clienţii. 
CRM (Customer Relationship Management) 
reprezintă o strategie de afaceri care 
presupune realizarea schimbărilor de viziune 
şi de organizare, prin care compania tinde să 
îmbunătăţească managementul propriei 
firme prin schimbarea comportamentului 
clienţilor. CRM constă în obţinerea şi 
organizarea informaţiilor despre clienţi şi 
utilizarea acestei informaţii în scopul 
creşterei gradului de satisfacţie şi implicit 
gradului de fidelizare a clienţilor, precum şi 
focalizarea ofertelor personalizate spre 
categorii de clienţi ţintă identificate. Pentru 
elaborarea şi implementarea strategiei de 
fidelizare a clienţilor CRM, se recomandă să 

se obţină răspuns la un şir de întrebări, 
prezentate în figura 2.  

Prin răspunsul treptat la fiecare 
întrebare din cadranele prezentate în figura 2 
se reuşeşte crearea strategiilor adecvate de 
fidelizare a clienţilor. Implicarea totală a 
companiei care a recurs la CRM va genera un 
rezultat satisfăcător la nivelul pieţei şi 
cerinţelor economice.  

Clienţii cu o fidelitate sporită, sunt cei 
care contribuie la formarea avantajului 
financiar al entităţii economice nu doar prin 
repetarea cumpărărilor, dar şi prin creşterea 
treptată a sumei investite în cumpărături. 
Clienţii fideli aduc avantaje de imagine a 
entităţii economice, identificându-se prin 
mărcile sau produsele acesteea şi 
demonstrând publicului larg alegerea făcută 
de acesta. 
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Avantajele fidelizării clienţilor sunt 
multiple. Pe lângă asigurarea unui volum de 
vânzări constant, clienţii fideli companiei au 
o frecvenţă mai mare de cumpărare şi au o 
anumită predispoziţie de a accepta 
schimbările de preţuri în sus mai uşor decât 
ceilalţi clienţi. De asemenea, clienţii fideli 

sunt cei mai buni ambasadori. Aceştia le pot 
recomanda altora să devină clienţi ai 
companiei, iar puterea lor de convingere este 
mult mai mare decât cea a unei campanii de 
promovare. Toate aceste avantaje şi efecte 
duc la creşterea cifrei de afaceri [7]. 

 

 
 

Figura 2. Strategii de fidelizare a clienţilor 
Sursa: Pop N. Al., Marketing strategic, Editura Economica, Bucureşti 2008 

 
Spre deosebire de fidelizare, loializarea 

nu presupune o acţiune agresivă asupra 
clienţilor, ci să le cîştigi sincer încrederea 
astfel încât, chiar dacă se practică preţuri mai 
mari, să vină tot la acest vânzător. Loializarea 
ne vorbeşte despre grija manifestată faţă de 
client. Este un efort mai mare la început când 
se implementează un program de loializare, 

dar, cu timpul, aceste acţiuni devin mod de 
lucru uzual, realizat fără efort. Loializarea 
înseamnă să acţionezi asupra produselor şi 
serviciilor oferite şi nu să acţionezi asupra 
clienţilor, să le determini comportamentul, 
cum este în cazul fidelizării. Loializarea 
înseamnă să perfecţionezi prestaţia oferită 
clienţilor în mod constant, să fii profesionist 
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în ceea ce faci şi să obţii ceea ce meriţi - clienţi 
loiali care îţi pot susţine fără probleme 
afacerea, chiar şi în perioade de criză sau de 
declin economic [8]. 

Kevin Roberts defineşte loialitatea ca 
fiind „ceva pe care te poţi baza întotdeauna 
asta ar fi cu adevărat diferit de preţ. Ar fi 
loialitate dincolo de raţiune”. 

În sens restrâns loialitatea este definită 
ca o cumpărare repetată a aceluiaş produs. 
Legat de satisfacţia consumatorului s-a 
constatat că există o serie de elemente care 
contribuie la formarea unei loialităţii, 
respectiv îl impiedică să treacă la folosirea 
altei mărci sau produs chiar dacă nu 
întotdeuna corespund cerinţelor. Acestea 
poartă denumirea de bariere tranzitive: 
costul căutării unui nou produs; costuri 
asociate învăţării folosirii unui nou produs; 
obişnuinţa individului; costurile 
tranzacţionale; aspecte emoţionale; diverse 
forme asociate riscului şi încertitudinii. 
Practic aceste bariere sunt fenomene cu 
caracter psihologic care-l împiedică pe 
consummator să treacă la folosirea altui 
produs [3, p. 60].  

Pornind de la opinia lui M. Baker, 
precum că „este de şase ori mai scump să 
câştigi un client decât să păstrezi unul deja 
câştigat” este evident că fidelizarea şi 
loializarea clienţiilor este valoroasă dar şi 
dificilă.  

Din studiul Forrester The State Of 
Loialty Programs 2013, despre programele de 
loialitate, aflăm câteva lucruri interesante de 
la cei chestionaţi (specialişti de marketing 
pentru programele de loialitate din 

nimeroase industrii din SUA). Întrebaţi fiind 
care sunt cele mai importante obiective ale 
programelor de loialitate, 70 % din ei au 
considerat păstrarea clienţilor drept cel mai 
important, detronând inclusiv veniturile 
(34%) [4, p. 33]. În această ordine de idei, se 
consideră oportună implementarea 
programelor de loialitate.  

Cele mai cunoscute argumente privind 
creşterea bugetelor programelor de loialitate 
sunt [4, p. 39]: 

1. Clienţii loiali costă mai puţin 
organizaţia decât cei non-loiali - afirmaţia 
porneşte de la prezumpţia conform căreia 
clienţii existenţi cunosc mai bine produsele şi 
serviciile, şi prin urmare, costurile conversiei 
acestora sunt mai mici decât pentru clienţii 
noi. „Costurile de achiziţie ale unui client 
nou sunt atât de mari încât din punct de 
vedere financiar, cifrele sunt cu pozitive doar 
dacă clientul rămâne loial”. 

2.  Clienţii loiali sunt mai puţin 
sensibili la preţ decât clienţii noi - acesta este 
de cele mai multe ori rezultatul unor reduceri 
disponibile în mod normal numai clienţilor 
noi, dar şi selecţiei proprii, lucru confirmat şi 
de studii care arată că articolele vândute 
ieftin pentru a atrage clienţii reprezintă doar 
o mică parte din coşul de cumpărături al 
clienţilor existenţi. 

3. Clienţii satisfăcuţi recomandă 
produsele şi serviciile şi altor clienţi, iar asta 
este mult mai profitabil pentru că acei clienţi 
care vin să cumpere pe baza unei 
recomandări au tendinţa să fie de o calitate 
superioară, mai profitabili şi să petreacă mai 
mult timp cu business-ul decât clienţii care 
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vin prin canalele clasice de achiziţie 
(publicitate, promoţii). 

4. Realitatea pentru multe industrii 
este că o îmbunătăţire cu 5% a ratelor de 
intenţie va produce o creştere a profitului 
între 25% şi 100%, iar aceasta este baza 
financiară a conceptului de loialitate. În jurul 
acesteia sau conceput toate bugetele de 
loialitate. 

Clienţii devin tot mai pretenţioşi, 
competenţi şi nu răspund că în trecut la 
mesajele promoţionale. Nu este suficient să 
oferi cadouri şi reduceri pentru a menţine 
clienţii, este necesară o gândire laterală 
pentru a reuşi retenţia clienţilor în unităţile 
comerciale. Instrumentele tradiţionale de 
fidelizare a clienţilor (acumalarea punctelor 
de loialitate pe cardul de loialitate, transport 
gratuit la destinaţie sau preţ redus) nu sunt 
suficiente, aşa dar actualmente se recomandă 
utilizarea noilor instrumentelor, deoarece în 
lupta concurenţială câştigă acea companie 
care reuşeşte să identifice instrumente 
eficiente de fidelizare şi loializare a clienţilor. 

Gândirea laterală joacă un rol 
important în fidelizarea şi loializarea 
clientului, ofertantul trebuie să propună 
mereu lucruri noi care să-l diferenţieze de 
companiile concurente, prin urmare îşi va 
păstra clienţii actuali, şi va castiga clienţi noi. 

În scopul creşterii numărului de clienţi, 
fidelizării şi loializării acestora se recomandă 
realizarea următoarelor activităţi: 

1. Focusarea pe identificarea benefi-
ciilor pentru client prin prisma 
caracteristicilor şi atributelor 
produselor. 

2. Implementarea modelului axat pe 
client sau relaţii personalizate cu 
clienţii. 

3. Comunicarea autentică cu clientul. 
Încrederea companiei în raport cu 
produsele proprii se transmite şi 
clientului.  

4. Prezentarea explicită a informaţii 
despre produs. 

5. Surprinderea clientului prin a oferi 
mai mult decât se aşteaptă, de 
exemplu felicitare scrisă de mână cu 
ocazia zilei de naştere sau mesaje de 
mulţumire la prima cumpărătură.  

6. Prezentarea condiţiilor de returnare 
a produsului în caz de neco-
respundere cu aşteptările clientului. 

7.  Utilizarea la maxim a beneficiilor 
social-media (ex. video pe Facebook 
despre lansarea noilor produse, 
extinderea gamei sortimentale etc.).  

8. Promovarea feedback-ul obţinut din 
partea clientului. Feedback-ul din 
parte clienţilor este o sursă eficientă 
de identificare a informaţiei despre 
nevoile, aşteptările, dorinţele, 
frustrările clienţilor. 

În spiritul fidelizării şi loializării 
clienţilor, se recomandă elaborarea şi să im-
plementarea programelor viabile de atragere 
şi menţinere a clienţilor. În situaţia reducerii 
numărului de clienţi, acţiunile de identificare 
a cauzelor şi recâştigarea emoţională sau 
raţională a clienţilor sunt indispensabile, în 
condiţiile în care clienţii au o valoare 
strategică pentru entitatea economică. 
Echilibrul între atragerea şi menţinerea 
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clienţilor are un caracter dinamic, argumentat 
prin schimbările în ordinea de prioritate a 
celor două aspecte, pe parcursul evoluţiei 
produsului pe piaţă. O explicare exhaustivă a 
acţiunilor de fidelizare şi loializare a 

consumatorilor n-a fost identificată, nici nu 
pot fi reliefate soluţii unice pentru realizarea 
acestei activităţi, deşi în acest domeniu s-au 
acumulat multiple observaţii şi cercetări 
ştiinţifico-practice. 
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conomia naţională se apropie de un 
echilibru nefavorabil, marcat de rate 
scăzute de creştere, şi poate fi 

caracterizată prin dezvoltare instabilă, iar 
sectorul agrar, din care face parte şi sectorul 
apicol, suportă influenţa negativă a acesteia 
[1]. Fiind un sector strategic de importanţă 
naţională, sectorul apicol reprezintă un 
sistem complex, funcţionarea căruia are loc 
sub impactul legal atât cu caracter economic, 
cât şi social, climateric, dar şi al altor factori 
specifici, care determină unicitatea acestei 
sfere. În condiţiile actuale, caracterizate prin 
necesitatea stabilizării şi asigurării 
dezvoltării eficiente a sectorului apicol, 
aspectele cu privire la perfecţionarea 

sistemului managementului devin deosebit 
de importante. 

În anul 2006 a fost făcut primul şi cel 
mai important pas pentru dezvoltarea 
sectorului apicol prin adoptarea de către 
Parlament a Legii apiculturii nr. 70-XVI din 
30.03.2006, care a avut şi are un impact 
pozitiv asupra evoluţiei apiculturii în ţara 
noastră. [2]  

Anume din acest moment se poate 
vorbi despre începutul unei gestionări 
intenţionate din partea statului care ar 
asigură desfăşurarea eficientă a activităţilor 
în sectorul apicol şi care urmăreşte obţinerea 
nivelului maxim de rezultate prin folosirea 
optimă a resurselor.  

E 
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Pentru prima data măsuri concrete 
vizând îmbunătăţirea activităţii în sectorul 
apicol şi diversificarea producţiei apicole, au 
fost propuse în cadrul Programul de 
dezvoltare a apiculturii în Republica 
Moldova pentru perioada 2006-2015, aprobat 
în anul 2006, prin hotărârea ministrului 
Agriculturii. În program au fost stipulate mai 
multe direcţii prioritare (vezi tabelul 1) 
printre care pot fi menţionate: 

- înfiinţarea Centrului republican 
informaţional şi de marketing pentru 
apicultură; 

- înfiinţarea laboratorului special 
certificat la standardul UE pentru 
testarea calităţii mierii şi celorlalte 
produse apicole; 

- înfiinţarea centrului de procesare a 
mierii; 

- elaborarea standardelor republicane 
pentru produse apicole. 

Reieşind din situaţia prezentată în 
tabelul 1, deşi statul a stabilit scopuri şi 
acţiuni concrete pentru dezvoltarea 
sectorului apicol, rămân încă un şir de 
obiective nesoluţionate, care împiedică 
managementul eficient al sectorului vizat.  

 
Politica statului privind dezvoltarea apiculturii în Republica Moldova 

 
Evidenţierea problemelor 

(situatia raportata 
 la a. 2006) 

Soluţiile  
propuse 

Gradul  
de implementare 

(situaţia raportată la a. 2018) 
1 2 3 

Lipsa unei structuri 
organizatorice asociative la 
nivel republican 

1. Crearea Centrului Republican 
Informaţional şi de Marketing în 
Apicultură; 

Primul Centru Apicol a fost deschis 
în a. 2017 în Regiunea Nord a ţării (or. 
Cupcini, Edineţ)  

2. Infiinţarea Asociaţiei Naţionale a 
Apicultorilor din RM (ANARM) 

A fost fondată la data de 19.08.2006, 
în cadrul Congresului Apicultorilor 
din RM. În prezent este membru al 
Organizaţiei Mondiale a Apicultorilor 
„Apimondia” 

3. Crearea structurii organizatorice 
teritoriale / republicane a Asociaţiei 
Apicultorilor din RM; 

Întruneşte la moment 29 de asociaţii 
rationale ale apicultorilor, cu un 
efectiv peste 2,0 mii de membrii.  

Lipsa unei baze normative în 
domeniu 

1. Elaborarea şi aprobarea 
standardelor republicane pentru 
produse apicole pe baza normelor 
internaţionale; 

Guvernul a întreprins măsuri con-
crete prin elaborarea unui şir de 
standarde naţionale care regle-
mentează activitatea apicultorilor şi 
cerinţele de producere si comer-
cializare a produselor apicole 

2. Elaborarea actelor normative 
întru implementarea legii 

Au fost introduce modificări şi 
completări în Legea Apiculturii nr. 
70-XVI din 30.03.2006 
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S-a adoptat „Programul Naţional de 
dezvoltare a apiculturii pentru 
perioada anilor 2006-2015” şi ulterior 
pentru anii 2018-2025 

Nivelul scăzut al tehnologiilor 
aplicate în apicultură 

1. Extensia în apicultură: 
- organizarea cursurilor de pregătire 
profesională a apicultorilor; 
- organizarea conferinţelor apicole; 
- editarea revistelor de specialitate; 
- elaborarea materialelor 
informative pentru şcolile 
profesionale 

Anual se organizează Conferinţe 
Raionale ale Apicultorilor; 
Finanţarea pregătirii profesionale a 
apicultorilor la şcolile de meserii; 
Organizarea măsurilor de şcolarizare 
şi propagare a apiculturii ecologice; 
Finanţarea anuală a programelor 
speciale de cercetări ştiinţifice; 
Organizarea seminarelor raionale de 
instruire 

Lipsa politicilor şi strategiilor 
clare din partea statului privind 
susţinerea agriculturii 

1. Dezvoltarea Sistemului 
informational (evidenţa 
apicultorilor, dotarea tehnică a 
stupinei; 

Infiinţarea Asociaţiei Naţionale a 
Apicultorilor din RM a permis de a 
crea o bază de date centralizată a 
apicultorilor şi a numărului de albine 
deţinute 

2. Crearea Laboratorului certificat 
la standardele UE pentru certificarea 
producţiei apicole 

În cadrul Centrului Republican de 
Diagnostică Veterinară a fost creat un 
Laborator dotat cu utilaje 
performante, ce permit certificarea 
produselor apicole conform cerinţelor 
UE. Astfel, s-a deschis exportul liber a 
produselor autohtone apicole în UE. 

Indiferenţa faţă de promovarea 
produselor apicole pe pieţele de 
desfacere 

1. Dezvoltarea Sistemului de 
Marketing: 
- înfiinţarea paginii web; 
- reclamă şi educaţie prin 
posturile TV şi radio; 

Organizarea Evenimentelor de 
promovare a apiculturii şi produselor 
apicole (expoziţii, târguri, festivaluri); 
Dezvoltarea paginii web al Asociaţiei 
Naţionale al Apicultorilor; 
Promovarea culturii consumului 
mierii şi stimularea comercializării 
locale şi exportului 

2. Înfiinţarea centrului de 
procesare a produselor apicole 

Este în decurs de implementare, se 
lucrează la elaborarea proiectului 
centrului de procesare, atragerea 
investiţiilor în apicultură şi 
elaborarea programelor în scopul 
obţinerii granturilor şi finanţărilor 

Lipsa programelor de 
dezvoltare a bazei melifere  

1. Paşaportizarea stupinelor; Prin intermediul Asociaţiei Naţionale 
a Apicultorilor s-a realizat Campania 
de paşaportizare a prisăcilor (cca 1200 
din 3000 existente) 
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2. Aprobarea Normelor zootehnice 
privind creşterea şi certificarea 
materialului genitor apicol; 

S-a efectuat atestarea de stat a 
stupinelor de prăsilă în scopul 
asigurării apicultorilor cu material 
biologic valorors din punct de vedere 
genetic 

3. Elaborarea şi legiferarea 
programului de ameliorare genetică 
a albinelor din RM 

Este în decurs de implementare, se 
lucrează la dezvoltarea ştiinţifică a 
apiculturii şi creşterea continua a 
potenţialului productiv al rasei 

Sursa: elaborat de autor în baza surselor [2], [3].  
 
Acţiunile deja implimentate au creat 

condiţii favorabile de dezvoltare al 
apiculturii în Republica Moldova şi atingerea 
parţială a scopurilor enunţate în Programul 
national de dezvoltare a apiculturii în 
Republica Moldova, însă, se necesită de a 
atrage atenţia la următoarele: 
- Introducerea managementului calităţii în 

apicultură; 
- Elaborarea cadrului legal cu privire la 

producerea produselor apicole BIO, 
promovarea apiculturii ecologice; 

- Soluţionarea problemelor legate de 
subvenţionare şi certificare; 

- Medierea conflictelor care apar în 
interiorul ramurei; 

- Elaborarea materialelor de popularizare a 
apiculturii şi a consumului de produse 
apicole. 

 
Concluzii 
La etapa actuală, apicultura poate 

cunoaşte o dezvoltare adevărată şi o creştere 
economică durabilă numai în condiţiile 
economiei de piaţă şi în context european. 

Implicarea statului în managementul 
produselor apicole este prima soluţie 
conformă cu standardele ISO care va permite 
producătorilor să ofere consumatorilor 
produse care răspund cerinţelor de 
conformitate. 

Statul trebuie să se implice în 
monitorizarea continuă a sectorului apicol, 
inclusiv modificarea elementelor esenţiale, 
cum ar fi: produsul şi caracteristicile sale, 
strategia de comunicare, canalele de 
distribuţie şi preţul. 
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The current restructuring of the world economy, the internationalization, regionalization and market 

globalization, the deepening of the economic integration influences considerably the positions of national 
economies, concrete enterprises, in comparison with others.  

At the same time, considerably increase the interest and efforts of modern enterprise in getting 
beneficial effects both on the domestic and international markets. It is precisely competitive ability or 
competitiveness that is the cornerstone on which the economic power and economic strength of the economic 
agent is based in the conditions of a market economy, which, in fact, determines even its existence. Developing 
competitiveness, acquiring and maintaining competitive advantage, as well as the efficient use of the factors 
that influence it, becomes the main goal for all economic agents.  
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ompetitivitatea este o condiţie primor-
dială pentru fiecare economie în 
asigurarea unei dezvoltări durabile. În 

acelaşi timp, sub aspect teoretic, asupra 
conceptului de competitivitate nu s-a ajuns la 
un consens în abordare, din cauza complecși-
tăţii fenomenului în cauză. Totodată există o 
unanimitate referitor la ipoteza că competi-
tivitatea unei economii poate fi sporită prin 
orientarea eforturilor spre asigurarea pe 
termen lung a unei dezvoltări sustenabile, 
ceea ce presupune în sensul cel mai general – 
un nivel înalt de viaţă al populaţiei, respectiv 
un nivel înalt al veniturilor reale pe cap de 
locuitor şi al productivităţii.  

Termenul de competitivitate este o 
noţiune complexă şi reprezintă caracteristica 
unităţii economice de a face faţă concurenţei, 

din partea altor entităţi producătoare de 
bunuri de pe o piaţă anumită. Competitivi-
tatea este capacitatea entităţilor, sectoarelor, 
regiunilor, aflate în competiţie internaţională, 
de a asigura în mod susţinut un venit relativ 
ridicat din valorificarea factorilor de pro-
ducţie precum şi un venit superior din 
valorificarea forţei de muncă.  

Aspectul economic constă în dezvă-
luirea proceselor cărora le sunt caracteristice 
două direcţii: – constituirea şi consolidarea 
economiei naţionale ca un tot întreg; – şi 
procesele de dezvoltare a economiei ca un tip 
„de economie deschisă” restului lumii, fapt 
care mult timp a fost ignorat de sistemul 
centralizat. În pofida anumitor dereglări, 
economia naţională în anii 2014-2016 deţine 
un ritm mai stabilizat (tabelul1). 

C 
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Tabelul 1. Dinamica creşterii economice în Republica Moldova 
 

Indicatorii Anii Abaterea (+,-) 
2014 2015 2016 2014 2015 

Produsul intern brut, 
mil lei 
Formarea brută în 
capitalul fix, mil lei 
Valoarea producţiei 
industriale 
Valoarea producţiei 
agricole, mil lei 
Rata de ocupare, % 
Ponderea exportului în 
PIB, % 

112050 
28875 

35452,3 
27254 
39,6 

66,62 

122563 
27802 

37706,6 
27193 
40,3 

61,21 

135397 
30258 

39654,3 
30362 
40,8 

59,16 

23347 
1383 
4202 
3108 
1,2 

-7,46 

12834 
2456 

1947,7 
3169 
0,5 

-2,05 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
 

În perioada analizată Republica Moldova înregistrează o creştere pentru unii indicatori 
macroeconomici. Astfel, în anul 2016 produsul intern brut s-a majorat cu 20,84% faţă de anul 2014 şi cu 
10,47% faţă de anul 2015. 

 

 
 

Figura 1. Dinamica produsului intern brut în Republica Moldova, mil. lei 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.  

 
În dinamică produsul intern brut în 

perioada analizată are o tendinţă de 
majorare, cauzată de creşterea numărului 
companiilor transnaţionale şi a volumului 
investiţiilor străine directe. În anul 2016, 
produsul intern brut s-a majorat cu 53,46% 
faţă de anul 2012. 

Majorarea volumului investiţiilor stră-
ine au stimulat creşterea formării brute de 
capital fix în anul 2016 cu 4,79% faţă de anul 
2014. Toate acestea au fost influenţate de 
majorarea volumului producţiei industriale şi 
agricole în perioada analizată cu 11,66% în 
anul de gestiune faţă de anul 2014. 
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În perioada analizată se înregistrează o 
tendinţă de micşorare a ponderii exportului 
în PIB. Reducerea cu 7,46% a ponderii 
exportului în PIB în anul 2016 faţă de anul 
2014 denotă un nivel al competitivităţii 
economiei Republicii Moldova foarte scăzut. 
Această situaţie influenţează negativ asupra 

gradului de integrare a economiei Republicii 
Moldova în economia mondială. 

Odată cu relansarea creşterii economice 
în Republica Moldova pe parcursul anilor 
2011-2016, raportul dintre PIB per capita s-a 
majorat la 27,8% (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. PIB per capita exprimat la Paritatea Puterii de Cumpărare, (USD) 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 

 
Potrivit unui raport de stare a ţării, 

realizat de „Expert-Grup” anul trecut, 
Republica Moldova are o economie mică şi 
deschisă, cu dezechilibre structurale mari. În 
ultimii ani, potrivit raportului, aceasta a fost 
determinată, în principal, de către migraţie şi 
remitenţe care au alimentat consumul, au 
combătut sărăcia şi au atenuat presiunile pe 
piaţa forţei de muncă. „Pe de altă parte, 
acestea au asigurat „zona de confort” a 
factorilor de decizie şi nu au oferit 
stimulentele adecvate pentru a orienta 
economia spre creşterea durabilă.  

Climatul de afaceri a rămas slab 
dezvoltat, creditele bancare – puţine, iar 
investiţiile – limitate. În consecinţă, un motor 
al economiei moldoveneşti –consumul 

finanţat din remitenţe – a funcţionat bine, iar 
celălalt motor – exporturile susţinute de 
investiţii – a fost aproape nefuncţional. 
Aşadar, nu este de mirare faptul că Republica 
Moldova înregistrează una dintre cele mai 
mici valori ale PIB-lui pe cap de locuitor în 
ţările CSI şi cea mai mică valoare a PIB-lui în 
Europa”. Această volatilitate puternică a fost 
determinată de o combinaţie de factori: 
situaţia economică dificilă din regiune, 
condiţiile meteorologice nefavorabile şi 
incertitudinea politică internă. Astfel, 
economia moldovenească are nevoie de o 
creştere economică robustă, pentru a fi în 
stare să valorifice potenţialul său. 

Consumul privat ridicat a fost unul 
dintre factorii fundamentali care au 
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contribuit la creşterea economică în perioada analizată (figura 3).  

Figura 3. 
Dezagregarea PIB după elemente de cheltuieli (%) 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
 

Totuşi, factorii care au susţinut 
consumul privat au fost diferiţi şi creşterea 
salariilor nu în mod necesar a contribuit cel 
mai mult. Emigraţia în Moldova a atins 
nivele cu totul ieşite din comun, plasând-o pe 
locul doi în lume după ponderea remitenţelor 
în PIB (24,9% în 2016). Remitenţele au 
alimentat consumul privat care a crescut 
direct proporţional şi a depăşit cu mult 

valoarea PIB pe parcursul ultimilor ani.  
Ponderea cea mai mare în structura 

produsului intern brut le revine serviciilor, 
care au tendinţă de creştere cu 51,73% în anul 
2016 faţă de anul 2012. În concluzie putem 
afirma că produsul intern brut este format în 
mare parte din producerea bunurilor şi 
prestarea serviciilor. 

 

 
Figura 4. Dinamica formării brute de capital în Republica Moldova, mil. lei 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
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În perioada analizată formarea brută de 
capital a înregistrat o creştere în anul 2016 cu 
circa 45% mai mult faţă de anul 2012 şi cu 
8,8% faţă de anul 2015. Cauza principală fiind 
alocarea investiţiilor străine în republică. 
Efectul pozitiv al acestei majorări constă în 
suplimentarea resurselor interne, contribuind 
astfel la reducerea deficitului între econo-
miile interne şi necesarul de investiţii şi în 
consecinţă la creşterea formării brute a 
capitalului fix. Ulterior se înregistrează 
treptat o creştere a investiţiilor străine directe 
atrase concomitent cu o modificare a 
structurii acestora, astfel încât impactul 

intrărilor de capital fix se manifestă din în ce 
mai puternic, datorate în opinia noastră, 
preocupării investitorilor străini pentru 
modernizarea activităţii şi creşterea competi-
tivităţii produselor. 

Restructurarea întreprinderilor indus-
triale, precum şi modalitatea în care a avut 
loc privatizarea, inclusiv a terenurilor agri-
cole în perioada de tranziţie a avut impact 
major asupra structurii economice. De la o 
economie puternic agrară Moldova a evoluat 
spre o economie bazată pe servicii, unde 
serviciile cu o valoare adăugata joasă au 
crescut mai puternic (figura 5). 

 

 
Figura 5. Dinamica Valorii Adăugate Brute în Republica Moldova, mil. lei 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
 

În Republica Moldova valoarea adău-
gată brută are o tendinţă de creştere de la 
73,7 mlrd lei până la 115 mlrd lei în anul 
2016. În structura valorii adăugate brute 
ponderea cea mai mare o deţin alte activităţi 
care au avut o contribuţie importantă la 
formarea PIB-ului. 

În dinamică produsul intern brut în 
perioada analizată are o tendinţă de majora-
re, cauzată de creşterea numărului compa-

niilor transnaţionale şi a volumului investi-
ţiilor străine directe. În anul 2016 produsul 
intern brut s-a majorat cu 10,47% faţă de anul 
2015, iar faţă de anul 2012 cu 53,46% (figura 
6).  

În ceea ce priveşte industria, se poate 
constata că pierderea tradiţionalelor pieţe de 
desfacere au determinat declinul sectorului 
industrial în Republica Moldova, care deţine 
14 % din totalul valorii adăugate brute. 
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 În ceea ce priveşte structura industriei 
există diferenţe importante. Peste 49% din 
producţia industriei prelucrătoare a Repu-
blicii Moldova este asigurată de industria 
alimentară şi a băuturilor alcoolice, o 
contribuţie majoră având producerea vi-
nului. Astfel, valoarea adăugată în industrie 
este relativ joasă în Republica Moldova, cca. 
7,7 mii USD per salariat în 2016 comparativ 
cu 30,3 mii USD în România. Fabricarea 
materialelor de construcţii este a doua 

ramură ca importanţă pentru industria 
moldovenească. Recent a crescut şi ponderea 
produselor textile şi a îmbrăcămintei în 
totalul producţiei industriale. Creşterea a 
fost relansată în mare măsură ca urmare a 
influxurilor de investiţii străine directe, dar 
în majoritatea cazurilor este vorba de 
companii care activează pe baza unor 
contracte de procesare externă (lohn 
agreements). 

 

 
Figura 6. Analiza structurii produsului intern brut pe categorii de resurse 

 în Republica Moldova în anul 2016 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.  

 
Tergiversarea şi erorile admise în im-

plementarea reformelor explică de ce pe 
parcursul tranziţiei agricultura Republicii 
Moldova a trecut prin una dinte cele mai 
acute recesiuni comparativ cu alte ţări 
reformatoare. Producţia globală agricolă în 
gospodăriile de toate categoriile (între-
prinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de 
fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 
2016, conform estimărilor preliminare, a 
marcat 118,6% faţă de anul 2015. 

Producţia globală agricolă în anul 2016 
a constituit în preţuri curente 30362 mil lei 

sau 134,23% în comparaţie cu anul 2011. 
Majorarea producţiei globale agricole a fost 
generată de creşterea producţiei vegetale – cu 
33,95 % şi a producţiei animaliere – cu 
38,14%. 

Analiza impactului diferitor tipuri de 
producţie asupra ritmului volumului fizic al 
producţiei agricole în anul 2016 faţă de anul 
2015 indică, că o influenţă pozitivă mai 
semnificativă a avut creşterea producţiei de 
cereale şi leguminoase boabe (cu 34,6%), 
floarea soarelui (cu 38,9%), fructe, nuci şi 
pomuşoare (cu 19,2%), cartofi (cu 35,0%), vite 
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şi păsări (în masă vie) (cu 4,8%), legume (cu 
12,1%), rapiţă (de 2,7 ori), care a generat 
majorarea producţiei globale agricole, cores-
punzător, cu 8,1%, cu 4,5%, cu 1,5%, cu 1,0%, 
cu 0,9%, cu 0,8%, cu 0,7%. 

Creşterea producţiei animaliere în 
gospodăriile de toate categoriile cu 3,1% a 
avut loc datorită majorării volumului 
producţiei de ouă cu 7,0% şi producţiei de 
vite şi păsări în masă vie cu 4,8%. Producţia 

de lapte s-a diminuat cu 0,8% în rezultatul 
micşorării efectivului mediu de vaci în 
întreprinderile agricole cu 10,1% şi în 
gospodăriile populaţiei - cu 1,9%. 

În prezent, peste 86% din terenurile 
agricole aparţin sectorului privat. Cea mai 
mare parte din terenuri sunt prelucrate de 
gospodăriile ţărăneşti. Acest segment de 
gospodării agricole determină în mare 
măsură evoluţia din întregul sector agricol. 

 

 
Figura 7. Ponderea agriculturii naţionale în produsul intern brut 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
 
Agricultura contribuie cu 12% la crea-

rea Produsului Intern Brut, iar evoluţiile 
acestui sector în ultimii ani indică un curs 
ascendent al ponderii acesteia în dezvoltarea 
economică a ţării. Contribuţii pozitive la 
creşterea PIB, în anul 2016 faţă de anul 2015, 
a înregistrat agricultură, silvicultură şi 
pescuit (+2,2%), cu o pondere de 12,2% la 
formarea PIB şi cu o majorare a valorii 
adăugate brute (VAB) cu 18,2%.  

Competitivitatea este acel reper pe care 
se bazează puterea şi forţa economică a 
agentului economic în condiţiile unei eco-
nomii de piaţă, ceea ce, de altfel, determină 
până şi existenţa lui. Dezvoltarea competi-
tivităţii, dobândirea şi menţinerea avantajului 
competitiv, precum şi folosirea eficientă a 
factorilor care îl influenţează, devine scopul 
principal spre care tind toţi agenţii eco-
nomici. 
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nterprise represents an open dynamic 
system, which operates in conditions 
of environment instability and under 

the influence of numerous factors. As it was 
noted by Hindle and Klyver, in advanced 
economies, during the first five years, the 
attrition rate of new businesses varies „from 
around 80 per cent to around 50 per cent of 
the original cohort” [1, p. 205]. In this regard, 
the issues of ensuring economic security 
become particularly important. 

V.F.Gaponenko considered economic 
security to be a condition of enterprise, which 
is characterized by its ability to properly 
function to achieve its goals and their change, 
within certain limits, under existing external 
conditions [2]. Ensuring economic security is 
the basis of sustainable operation and 

development of the economic entity. The 
economic security of enterprise represents a 
state that characterizes the ability of an 
economic entity to ensure efficient use of 
resources and entrepreneurial opportunities 
to prevent possible threats, ensure stable 
functioning and achieve business objectives. 

In determining the level of economic 
security of enterprise, special attention 
should be paid to its main activity – 
production. The study of features of 
calculating indicators of operating activity: 
break-even point, financial safety margin and 
operating leverage, becomes increasingly 
important as the analysis of these values can 
assist enterprises in making right decisions.  

The purpose of this article is to present 
a method of determining break-even point, 

E 
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financial safety margin and operating 
leverage as indicators of the level of an 
enterprise’s economic security. 

Methodology 
In order to achieve the purpose of this 

study, there were carried out an analysis of 
scientific literature and enterprises data, and 
determined the dependency between 
economic security of enterprise and 
indicators of operating activities such as: 
break-even point, financial safety margin and 
operating leverage. 

Results and discussion  
The economic security of the enterprise 

is directly related to profitability, which is 
seen as a prerequisite for a sustainable 

development. In plant growing important 
conditions for achieving the profitability are 
managing the costs and obtaining high 
values of crop yields. For this purpose, it is 
necessary to calculate the break-even point 
for determining the volume of production 
that ensures equality between sales revenue 
and total cost of production. Where actual 
production volume is below the break-even 
point, the production becomes unprofitable, 
but in the opposite case, the enterprise will 
obtain profit, and thus will have the 
opportunity to develop [3]. The break-even 
point (qmin) can be determined by the 
equation: 

                𝑞𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐶
𝑝−𝐴𝑉𝐶

      (1) 

where: FC - fixed costs;  
p - price per unit;  
AVC - average variable costs, lei/q. 

 
There should be paid a special attention 

to the cost structure, especially to the level of 
fixed costs, which have a significant impact 
on the profit.  
The analysis of the financial safety margin 
provides a more objective assessment of the 

economic security of enterprise. The financial 
safety margin indicates the level of actual 
production in terms of its critical value. A 
relative indicator of financial safety margin 
(D) is calculated as follows: 

 
              𝐷 = 𝑞−𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞
∗ 100 %  (2) 

where: q - the actual yield, q/ha. 
 
This indicator shows how much sales 

level can fall before a business reaches its 
break-even point, starts to lose money or 
stops making a profit. A high financial safety 
margin ensures more opportunities to 

preserve profits in case of revenue decrease, 
and this positively affects the economic 
security of the enterprise. 
Another indicator that reflects the condition 
of economic security of an enterprise is the 
operating leverage (L). This indicator 
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represents the mechanism of control of the 
enterprise’s profit, through the optimization 

of the ratio of fixed to variable costs: 

 

L = ∆𝑃𝑟
∆𝑁

   (3) 
where: ∆Pr - the growth of gross profit;  

∆N – the growth of revenue. 
Formula of determining operating leverage may be also represented as follows: 

L = 1 + 𝐹𝐶
𝑃𝑟

   (4) 
  

The operating leverage shows how 
many percentage points the profit of the 
enterprise will change with a change in 
revenue by one percentage point. Operating 
leverage characterizes the degree of an 
enterprise’s business risk. The profit of an 
enterprise, whose level of operating leverage 
is higher, is more sensitive to changes in sales 
revenues. An enterprise with a higher level of 
operating leverage is considered to be of 

higher risk. The enterprise’s activity with low 
operating leverage is associated with lower 
risk, but also with smaller remuneration or 
net profit [4]. 

On the basis of formulas (2) and (4), 
there were calculated and presented in 
Figure 1 indicators of the financial safety 
margin and operating leverage in the 
production of wheat at the enterprise „Iri-
Carmen” SRL in the Republic of Moldova. 

 

 
Fig. 1. Indicators of the safety margin and operating leverage in the production of wheat at „Iri-Carmen” SRL in 2016. 

Source: developed based on the forms 7 and 9 AIC of „Iri-Carmen” SRL, 2016. 
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The analyzed indicators show the level 

of economic security of the main activity 
(production) of an enterprise. The graph of 
break-even points may indicate the level of 

economic security of production of certain 
crops, as presented in Figure 2 using the 
example of production of wheat at „Iri-
Carmen” SRL (2016). 

 
 

Fig. 2. Indicators of the break-even point  
(by the example of production of wheat at „Iri-Carmen” SRL, 2016) 

Source: developed based on the forms 7 and 9 AIC of „Iri-Carmen” SRL, 2016 
 

By analogy with the method of determining the level of economic security of production, based on 
the values of break-even point, we considered the indicators of financial safety margin (Figure 3). There 
are four levels of economic security of operating component: critical, low, medium, and high.  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

m
ii 

le
i

Crop yield, q/ha

Revenue Total costs
Variable costs Fixed costs

critical 

low 

high 

medium B 

A 

C 

D 



102 
 

 
 

Fig. 3. Indicators of financial safety margin point  
(by the example of production of wheat at „Iri-Carmen” SRL, 2016) 

Source: developed based on the forms 7 and 9 AIC of „Iri-Carmen” SRL, 2016 
 

The indicators of operating leverage in the production of wheat at „Iri-Carmen” SRL (2016) are 
presented in Figure 4.  

 
 

Fig.4. Indicators of operating leverage point  
(by the example of production of wheat at „Iri-Carmen” SRL, 2016) 

Source: developed based on the forms 7 and 9 AIC of „Iri-Carmen” SRL, 2016) 
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At the critical level, the revenue 
received from product sales does not cover 
total costs of the production. This level shows 
the riskiness of the business.  

The enterprise is characterized by a low 
level of security when it reaches the 
intersection point of the curves of revenues 

and fixed costs (point „A”). The enterprise 
receives revenues from sales that cover fixed 
costs, while variable costs remain uncovered, 
and therefore the enterprise suffers losses. 
Point „A” on the graph can be determined by 
the following equation: 

 
𝑁 = 𝐹𝐶   (5) 

where: N - the product sales revenue. 
It follows from this that production volume at the point „A”, that is, the critical production volume 

(qcr), can be calculated as: 
𝑞𝑐𝑟 ∗ 𝑝 = 𝐹𝐶  

𝑞𝑐𝑟 = 𝐹𝐶
𝑝

   (6) 

Knowing the critical production volume, the level of financial safety margin can be calculated at 
the point „A” by the equation: 

𝐷 = 𝑞−𝑞𝑚𝑖𝑛
𝑞

  

𝐷𝑐𝑟 = 𝑞𝑐𝑟−𝑞𝑚𝑖𝑛
𝑞𝑐𝑟

=
𝐹𝐶
𝑝 −

𝐹𝐶
𝑝−𝐴𝑉𝐶
𝐹𝐶
𝑝

= 1 − 𝐹𝐶∙𝑝
𝐹𝐶∙(𝑝−𝐴𝑉𝐶) = 1 − 𝑝

𝑝−𝐴𝑉𝐶
= 𝐴𝑉𝐶

𝐴𝑉𝐶−𝑝
= 1

1− 𝑝
𝐴𝑉𝐶

 ; 𝐷𝑐𝑟 = 1
1− 𝑝

𝐴𝑉𝐶
  (7) 

Based on Equations 4 and 5, it is proposed the operating leverage at the point „A” can be identified 
by: 

𝐿𝑐𝑟 = 1 + 𝐹𝐶
𝑃𝑟

= 1 + 𝐹𝐶
𝑁−𝐹𝐶−𝑉𝐶

= 1 + 𝑁
𝑁−𝑁−𝑉𝐶

= 1 − 𝑝∗𝑞
𝐴𝑉𝐶∗𝑞

= 1 − 𝑝
𝐴𝑉𝐶

; 𝐿𝑐𝑟 = 1 − 𝑝
𝐴𝑉𝐶

  (8) 

 
The range of the graph between points 

„A” and „B” represents the law level of 
security. Point „B” on the graph represents 
the break-even point (Equation 1). The 
enterprise covers all its costs, but it still does 
not receive any profit. The value of the 
financial safety margin and operating 
leverage in the break-even point (point „B”) 
is zero. After reaching the break-even point, 
the enterprise begins to profit with each 
subsequent unit of production. The range of 
the graph between points „B” and „C” 

represents the medium level of security. The 
higher the value of the financial safety 
margin, the more sustainable is the activity of 
the enterprise. 
Once the break-even point is achieved, the 
profit grows faster than sales volume. The 
closer is the actual volume of production and 
sales in relation to their critical volumes, the 
smaller is the amount of profit and, therefore, 
the greater is the force of the operating 
leverage. Even a slight drop in sales can 
cause a substantial drop in profit. 
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Reaching point „C” ensures a high 
level of security for the enterprise. This is the 
level to which enterprises should strive. The 
enterprises need profit for further 

development, that is, to receive return on 
sales. Accordingly, we suggest to define 
point „C” on the basis of return on sales (R): 

 
𝑅 = 𝑃𝑟

𝑁
       (9) 

𝑅 = 𝑃𝑟
𝑁

= 𝑞∙𝑝−𝐴𝑉𝐶∙𝑞−𝐹𝐶
𝑞∙𝑝

= 1 − 𝐴𝑉𝐶∙𝑞+𝐹𝐶
𝑞∙𝑝

  

𝑞 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑅) − 𝐴𝑉𝐶 ∙ 𝑞 = 𝐹𝐶  
where: Pr - the gross profit. 
It follows that the equation for production volume can take the following form: 

𝑞 = 𝐹𝐶
𝑞(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶

     (10) 

It is considered that the normative value of return on sales is 0.2. Thus, the volume of production 
and sales at the point „C” can be determined by the equation: 

𝑞𝑜 = 𝐹𝐶
0.8∙𝑝−𝐴𝑉𝐶

  (11) 

where: qo - the optimal volume of production. 
The optimal volume of production represents the volume of products, which provides sales that 

allow enterprises to receive the necessary profit for further development, that is, to reach a return on 
sales. 
Applying Equations 2 and 10, the financial safety margin at point „C” can be calculated as follows: 

𝐷 = 𝑞−𝑞𝑚𝑖𝑛
𝑞

=
𝐹𝐶

𝑞∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶−
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
𝐹𝐶

𝑞∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶

= 𝐹𝐶∙𝑝−𝐹𝐶∙𝑝∙(1−𝑅)
(𝑞∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶)∙(𝑝−𝐴𝑉𝐶)

∙ 𝑞∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶
𝐹𝐶

= 𝑝∙𝑅
𝑝−𝐴𝑉𝐶

𝐷 = 𝑅

1−𝐴𝑉𝐶𝑝
 (12) 

Applying Equations 4 and 10, the operating leverage at point „C” can be determined: 

𝐿 = 1 + 𝐹𝐶
𝑃𝑟

= 1 + 𝐹𝐶
𝑉−𝑉𝐶−𝐹𝐶

= 1 + 𝐹𝐶
𝑝∙𝑞−𝐴𝑉𝐶∙𝑞−𝐹𝐶

= 1 + 𝐹𝐶
𝑝∙𝐹𝐶−𝐴𝑉𝐶∙𝐹𝐶
𝑞∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶−𝐹𝐶

=

1 + 𝐹𝐶∙𝑝∙(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶
𝐹𝐶∙(𝑝−𝐴𝑉𝐶−𝑝(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶)

= 1 + 𝑝(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶
𝑝−𝑝(1−𝑅)

= 𝑝−𝑝(1−𝑅)+𝑝(1−𝑅)−𝐴𝑉𝐶
𝑝−𝑝(1−𝑅)

= 𝑝−𝐴𝑉𝐶
𝑝∙𝑅

  

𝐿 =
1−𝐴𝑉𝐶𝑝
𝑅

      (13) 
Considering that the normative value of return on sales is 0.2, the equations of the optimal financial 
safety margin (DO) and optimal operating leverage (LO) at point „C” take the form: 

𝐷𝑜 = 0.2

1−𝐴𝑉𝐶𝑝
                    (14) 

𝐿𝑜 =
1−𝐴𝑉𝐶𝑝
0.2

                                              (15) 
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The optimal values of the analyzed indicators 
demonstrated the condition of production 
and level of economic security of enterprise. 

Proposed equations for calculating indicators 
of operational activities for determining the 
level of economic security are presented in 
Table 1. 
 

Table 1. Formulas for calculating indicators of operational activities for determining the level of 
economic security in production 

 
Indicators Point А Point B Point C 

Production volume, q 𝑞кр =
𝐹𝐶
𝑝

 𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐶

𝑝 − 𝐴𝑉𝐶
 𝑞𝑜 =

𝐹𝐶
𝑞(1 − 𝑅𝑣) − 𝐴𝑉𝐶

 

Financial safety margin, 
D 

𝐷кр =
1

1 − 𝑝
𝐴𝑉𝐶

 𝐷 =
𝑞 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞
= 0 𝐷𝑜 =

𝑅𝑝

1 − 𝐴𝑉𝐶
𝑝

 

Operating leverage, L 𝐿кр = 1 −
𝑝

𝐴𝑉𝐶
 𝐿 =

1
𝐷 

 𝐿𝑜 =
𝑝 − 𝐴𝑉𝐶
𝑅𝑝 ∙ 𝑝

 

Source: Ianioglo5 
 

By applying the presented equations and taking into account the current values of these indicators, the 
actual level of economic security of production can be identified on example of agricultural enterprise 
„Iri-Carmen” SRL (Table 2). 

 
Table 2. Indicators of the level of economic security in the production of main agricultural crops 

at „Iri-Carmen” SRL, 2016. 
 

а) depending on the crops yield 

Indicators Wheat Corn Sunflower 

Fixed costs, lei/ha (FC) 2670.0 4135.5 5996.0 
Average variable costs, lei/q (AVC) 94.9 93.3 113.5 

Actual yield (q) 44.2 36.4 28.7 
Selling price of products, lei/q (p) 235.0 208.9 631.2 

Critical yield (qкр) 11.4 19.8 9.5 

                                                           
5 Ianioglo, А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятий [The 

comprehensive system of ensuring economic security of enterprises]. Monograph; Comrat State University, Scientific 
Research Center „Progress”. Comrat:B.i. (Tipogr.”Centrografic”), 2017. 161 p. 



106 
 

Minimum yield (qmin) 19.1 35.8 11.6 
Optimum yield (qo) 28.7 56.0 15.3 
Level of security  high medium high 

 
b) depending on the values of the financial safety margin 

Indicators Wheat Corn Sunflower 

Critical financial safety margin (Dкр) -67.69 -80.7 -21.9 
Optimal financial safety margin (Do) 33.5 36.1 24.4 

Actual financial safety margin (D) 56.9 1.7 59.6 
Level of security  high medium high 

 
c) depending on the values of the operating leverage 

Indicators Wheat Corn Sunflower 
Critical operating leverage (Lкр) -1.5 -1.2 -4.6 
Optimal operating leverage (Lo) 3.0 2.8 4.1 

Actual operating leverage (L) 1.8 58.2 1.7 
Level of security  high medium high 

Source: calculated based on the forms 7 and 9 AIC of „Iri-Carmen” SRL, 2016 
 

Analysis of indicators of operating 
activity in the production of crops by the 
example of „Iri-Carmen” SRL in 2016 showed 
that the enterprise reached a high level of 
economic security in the production of wheat 
and sunflower. The most vulnerable was the 
cultivation of corn. 

There was proposed the method for 
analyzing the indicators of operating 
activities that has a practical importance in 
assessing the level of economic security. The 
analysis identified four levels of economic 
security: critical, low, medium, and high. The 

critical level shows the riskiness of the 
business, while the high level indicates that 
enterprises obtain necessary profit for further 
development. One or all indicators may be 
applicable as they are interconnected and 
show the current level of security. Indicators 
of operating activity allow specialists to 
identify reserves for improving technology 
and increasing production efficiency to 
maximize profits. Therefore, the proposed 
method is important in determining 
directions of improving the economic 
security of an enterprise. 
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În condiţiile actuale, tot mai multe organizaţii non-profit consideră ca nu deţin audienţa necesară şi că 
mesajul pe care il transmit este distorsionat. A venit timpul ca organizaţiile necomerciale să ia lecţii de la 
sectorul de afaceri şi să utilizeze câteva tehnici de marketing de bază pentru a-şi inviora activitatea. Pentru a 
înţelege sectorul non-profit şi modul în care marketingul se aplică în acesta, este necesar să avem o viziune de 
ansamblu asupra societăţii. Societatea, viaţa socială în general, se prezintă ca un sistem social global 
structurat în subsisteme, care la rândul lor constituie sisteme de sine stătătoare cu structuri, mecanisme şi 
funcţii proprii. Sectorul non-profit, precum şi organizaţiile care fac parte din sector, au fost de-a lungul 
timpului abordate din diverse perspective sociologice, organizaţionale, politice, legale, de management, 
economice etc. 

 
Under the current conditions, more and more non-profit organizations consider that they do not have 

the necessary audience and that the message they send is distorted. The time has come for non-commercial 
organizations to take lessons from the business sector and to use some basic marketing techniques to revive 
their activity. To understand the non-profit sector and how marketing is applied in it, it is necessary to have 
an overall view of society. Society, social life in general, presents itself as a global social system structured in 
subsystems, which in their turn constitute independent systems with their own structures, mechanisms and 
functions. The non-profit sector, as well as organizations that are part of the sector, have been approached, over 
time, from various sociological, organizational, political, legal, management, economic etc. perspectives. 

 
 

ctivităţile organizaţiilor necomer-
ciale (non-profit) au un alt scop 
decât obţinerea de profit. Orga-

nizaţiile non-profit sunt instituţii publice sau 
private care prezintă o ofertă pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor, având alte scopuri 
decât cîştigul comercial (profitul). Astfel, 
avem de a face cu „organizaţii scutite de 
plata taxelor şi care oferă servicii în diverse 

domenii fără a dori să obţină profit”. Aceste 
organizaţii sunt prestatoare de servicii în 
folosul comunităţii, deci ofertante de servicii 
sociale, chiar dacă uneori oferă şi bunuri 
materiale, clientul lor fiind comunitatea, ce 
include atât beneficiarii ofertei, cât şi 
donatorii de fonduri.  

Se consideră că ansamblul social este 
format din organizaţii care activează în trei 

A 
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mari sectoare şi anume cel public, privat de 
afaceri şi sectorul privat. Sectorul public 
cuprinde instituţiile publice, cel privat de 
afaceri cuprinde organizaţiile de afaceri, iar 
cel privat cuprinde organizaţiile non-profit. 

Organizaţiile şi sectorul non-profit sunt 
constituenţi privilegiaţi ai societaţii civile. 
Cele mai multe din organizaţiile non-
profit sunt neguvernamentale, în sensul 
separării lor instituţionale de instrumentele 
folosite de autorităţile publice.  

Sectorul non-profit este o forţă 
economică majoră, surclasând numeroase 
sectoare economice, fiind un generator major 
de locuri de muncă, dominat de domenii 
tradiţionale ale serviciilor publice. 

Se pot distinge cinci configuraţii ale 
sectorului nonprofit, aceste configuraţii se 
aliniază tendinţelor regionale, însă ele 
reflectă particulartăţi naţionale care trec 
dincolo de normele regionale. Acestea sunt: 
modelul orientat spre educaţie, cel orientat 
spre sănătate, spre servicii sociale, spre 
cultură, recreere şi modelul echilibrat. 

Clasificarea Internaţională a 
Organizaţiilor Non-profit/International 
Classification of Non-profit Organizations 
(ICNPO), clasificator elaborat în cadrul Johns 
Hopkins Comparative Non-Profit Sector 
Project, după care, ajustat în timp, a fost 
preluat şi de către Organizaţia Naţiunilor 
Unite (ONU), şi a devenit clasificatorul de 
referinţă de studiere a sectorului non-profit 
în toată lumea.  

Sistemul ICNPO grupează instituţiile 
non-profit în 12 grupe, în funcţie de 
domeniul principal de activitate: cultură şi 

recreare; educaţie şi cercetare; sănătate, 
servicii sociale, mediu, dezvoltare şi locuinţe; 
jurisprudenţă, advocatură şi politică; 
filantropie şi promovarea voluntariatului, 
internaţional; religie; asociaţii de afaceri şi 
profesionale, sindicatele; altele [4]. 

Definiţia SMA (The System of Notional 
Accounts) adoptată de Organizaţia 
Naţiunilor Unite afirmă că instituţiile non-
profit sunt entităti sociale sau legale create în 
scopul producerii de bunuri şi servicii care să 
nu reprezinte pentru ele o sursă de venit, 
profit sau alt câştig financiar pentru 
persoanele care le înfiinţează, controlează sau 
finanţează. În practică, se întamplă ca ele să 
genereze fie surplus, fie deficit, dar orice 
surplus care se întamplă să fie generat nu 
poate fi însusit de vreo persoană care 
determină instituţia non-profit [4].  

Domeniul public se referă la lumea 
„bunurilor colective”, pe când domeniul 
privat este cel al separării, al punerii de o 
parte sau al executării cu costuri personale a 
unui bun. 

Organizaţiile non-profit au dimensiuni 
variabile – de la foarte mici la foarte mari. 
Organizaţiile non-profit cel mai des avute în 
vedere sunt organizaţiile mici. 

În general, statele se preocupă să creeze 
şi să perfecţioneze cadrul legal, în care 
organizaţiile să se organizeze şi să 
funcţioneze. Legislaţia ststelor referitoare la 
sectorul non-profit este extrem de diferită, 
fiind marcată de particularităţi în fiecare ţară. 
În interiorul Uniunii Europene legislaţia 
aparţine uneia dintre următoarele două 
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tradiţii juridice: de drept cutumiar şi de drept 
scris. 

Instituirea şi funcţionarea organizaţiilor 
necomerciale în Republica Moldova este 
reglementată de următoarele acte normative: 
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti (1996), 
Legea cu privire la fundaţii (1999) şi Codul 
Civil al Republicii Moldova (2003).  

Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a 
fost modificată periodic pentru a o aduce în 

conformitate cu Codul Civil şi a stabili reguli 
mai permisive pentru asociaţiile obşteşti în 
obţinerea statutului de utilitate publică. 

 Cadrul juridic al sectorului asociativ 
din Republica Moldova recunoaşte trei forme 
distincte de organizare: asociaţii obşteşti, 
fundaţii şi instituţii private. Dar majoritatea 
absolută a organizaţiilor non-profit din 
Republica Moldova sunt înregistrate în 
calitate de asociaţii obşteşti. 

 

 
Figura 1.1. Distribuţia geografică a organizaţiilor non-profit din Republica Moldova [7, p.10]. 

 
Organizaţiile neguvernamentale sunt 

distribuite inegal pe regiuni. În partea de 
nord a ţării, de exemplu, sunt concentrate 
până la 24%, în centru – 66%, iar în partea de 
sud – 10% dintre organizaţiile 
neguvernamentale.  

Sectorul non-guvernamental al 
Republicii Moldova include organizaţii 
neguvernamentale la diferite niveluri: 
internaţional, naţional, regional şi local. Cele 
mai multe instituţii publice la nivel naţional 
sunt în mediul urban (75%), mai ales în mun. 

Chişinău (90%) şi doar fiecare a patra 
organizaţie neguvernamentală este în mediul 
rural.  

Densitatea mare a organizaţiilor 
neguvernamentale în oraşe şi capitală este 
determinată de mai mulţi factori: 
concentrarea potenţialului intelectual şi 
cultural, prezenţa nemijlocită a sponsorilor, 
nivelul ridicat al accesului la resursele 
informaţionale. 

Conform art. 180 al Codului civil 
organizaţia necomercială este persoana 
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juridică al cărei scop este altul decât 
obţinerea de venit [1].  

Organizaţii necomerciale sunt: 
a) asociaţia; 
b) fundaţia; 
c) instituţia. 
Asociaţie este organizaţia necomercială 

constituită benevol de persoane fizice şi 
juridice asociate, în modul prevăzut de lege, 
prin comunitate de interese, care nu contra-
vin ordinii publice şi bunelor moravuri, 
pentru satisfacerea unor necesităţi nema-
teriale.  

Asociaţia poate avea forma de asociaţie 
obştească, asociaţie religioasă, partid sau de 
altă organizaţie social-politică, de sindicat, 
uniune de persoane juridice, de patronat, alte 
forme în condiţiile legii. 

Fundaţie este organizaţia necomercială, 
fără membri, înfiinţată de una sau mai multe 
persoane fizice şi juridice, dotată cu patri-
moniu distinct şi separat de cel al fonda-
torilor, destinat atingerii scopurilor neco-
merciale prevăzute în actul de constituire. 

Fundaţia poate fi constituită din 
iniţiativa unei singure persoane sau a mai 
multor persoane fizice şi/sau juridice. 
Fondatori persoane fizice pot fi cetăţeni ai 
Republicii Moldova, apatrizi şi cetăţeni 
străini, care au capacitate de exerciţiu. 

Instituţie este organizaţia necomercială 
constituită de fondator (fondatori) pentru 
exercitarea unor funcţii de administrare, 
sociale, culturale, de învăţămînt şi altor 
funcţii cu caracter necomercial, finanţată 
parţial sau integral de acesta (aceştia). 

Legea cu privire la fundaţii defineşte 
fundaţia ca o organizaţie necomercială, apo-
litică, care nu acordă asistenţă politică şi nu 
sprijină niciun partid politic, fără membri, 
înfiinţată în baza actului de constituire de 
către una sau mai multe persoane fizice 
şi/sau juridice, dotată cu un patrimoniu 
distinct şi separat de patrimoniul fonda-
torilor, care este destinat atingerii scopurilor 
necomerciale, prevăzute în statut [3]. 

Conform art. 1 al Legii cu privire la 
asociaţiile obşteşti asociaţia obştească este o 
organizaţie necomercială, independentă de 
autorităţile publice, constituită benevol de cel 
puţin trei persoane fizice şi/sau juridice 
(asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate 
de interese în vederea realizării, în condiţiile 
legii, a unor drepturi legitime [2]. 

Asociaţii obşteşti se consideră asocia-
ţiile pacifiste, de apărare şi de promovare a 
drepturilor omului, asociaţiile de femei, de 
veterani, ale persoanelor cu dizabilităţi, de 
tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, teh-
nice, ecologiste, cultural-educative, sportive, 
uniunile de creaţie, comunităţile naţional-
culturale, alte asociaţii ale persoanelor fizice 
şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal consti-
tuite.  

Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea în scopul realizării şi 
apărării drepturilor civile, economice, sociale, 
culturale, a altor drepturi şi libertăţi legitime; 
dezvoltării activismului social şi spiritului de 
iniţiativă al persoanelor, satisfacerii interese-
lor lor profesionale şi de amatori în domeniul 
creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii 
sănătăţii populaţiei, antrenării acesteia în 
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activitatea filantropică, în practicarea spor-
tului de masă şi a culturii fizice; desfăşurării 
activităţii de culturalizare a populaţiei; ocro-
tirii naturii, monumentelor de istorie şi cul-
tură; educaţiei patriotice şi umanistice; extin-
derii contactelor internaţionale; consolidării 
păcii şi prieteniei între popoare; desfăşurării 
altor activităţi neinterzise de legislaţie. 

Asociaţiile obşteşti se împart în aso-
ciaţii ce urmăresc beneficiul public şi asociaţii 
ce urmăresc beneficiul mutual [3]. 

Asociaţii obşteşti ce urmăresc beneficiul 
public sunt asociaţiile al căror obiect de acti-
vitate este în exclusivitate apărarea dreptu-
rilor omului, învăţămîntul, dobîndirea şi 
propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii, 
asistenţa socială, cultura, arta, sportul de 
amatori, lichidarea efectelor calamităţilor 
naturale, protecţia mediului înconjurător şi 
alte domenii cu caracter social-util. 

Asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul 
mutual se constituie în vederea satisfacerii 
intereselor particulare şi corporative ale 
membrilor acestor asociaţii. 

Conform datelor Strategiei de Dezvol-
tare a societăţii civile pentru perioada 2012–
2015, care se raportează la câteva studii 
anterioare, în Republica Moldova sunt 
înregistrate peste 8.200 de organizaţii ale 
societăţii civile (OSC), dintre care aproxi-
mativ 65% sunt localizate în municipiul 
Chişinău [5]. 

În total, 670 de organizaţii ale societăţii 
civile au deţinut statutul de utilitate publică 
în diferite perioade de timp şi doar 
aproximativ 40% dintre aceste organizaţii 
revendică permanent statutul de utilitate 
publică. Republica Moldova are aproximativ 
2 organizaţii ale societăţii civile raportat la 
1000 de locuitori, ceea ce reprezintă un 
număr mai mare decât în Ucraina, Federaţia 
Rusă sau alte state ex-sovietice, dar inferior 
ţărilor aderate recent la Uniunea Europeană. 
Totodată, doar circa 25% din numărul total al 
organizaţiilor ale societăţii civile sunt 
suficient de active şi dezvoltă diferite 
proiecte şi initiative [5]. 

 

 
Figura 1.2 Domeniile de activitate a OSC din Republica Moldova 
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Termenul de marketing a apărut pentru 

prima dată în 1902 în Buletinul Universităţii 
din Michigan. Modul în care este înţeles 
conceptul de marketing este mult mai vechi 
decât folosirea propriu-zisă a termenului. 

Marketingul non-profit se aplică în 
cazul organizaţiilor publice sau private cu 
scop nelucrativ. Acestea nu au ca bază a 
activităţii lor noţiunea de nevoie în sensul ei 
clasic, şi nici obţinerea unui profit ca obiectiv 
şi indicator de performanţă. 

În general, specialiştii în marketing s-au 
ocupat de sectorul comercial acordînd o mică 
atenţie sau neluând chiar deloc în seamă 
sectorul non-profit. Totuşi, datorită amploa-
rei pe care a luat-o acesta în ultimul timp, 
marketerii şi-au indreptat acţiunile şi spre el. 

Organizaţiile ce folosesc marketingul 
non-profit sunt următoarele: 

1) Instituţii educaţionale: şcoli, licee, 
universităţi; 

2) Biserici; 
3) Organizaţii filantropice; 
4) Asociaţii şi organizaţii non-profit (pe 

cauze sociale specifice); 
5) Spitale şi instituţii din domeniul 

sănătăţii; 
6) Agenţii guvernamentale/instituţii 

aflate în subordinea guvernului; 
7) Partide politice; 
8) Instituţii ale poliţiei, armatei etc.; 
9) Primării, administraţii locale etc. 
Organizaţiile non-profit trebuie să 

soluţioneze probleme ca şi firmele 
comerciale, şi anume: definirea misiunii, 
stabilirea obiectivelor, planificarea strate-

giilor, implementarea acestora, monitorizarea 
şi evaluarea rezultatelor. Organizaţiile non-
profit trebuie să fie foarte flexibile şi 
dinamice pentru a se adapta permanent la 
condiţiile mediului, ceea ce înseamnă că ele 
trebuie să-şi schimbe misiunea de-a lungul 
timpului. Activităţile de marketing specifice 
sectoarelor non-profit sunt direcţionate spre 
două grupuri principale: 

- sponsori, contribuabili sau donatori în 
cazul acţiunilor caritabile. Organizaţiile non-
profit îşi îndreaptă acţiunile de marketing 
spre aceste grupuri pentru a strînge fonduri 
şi a atrage resurse. În schimb, sunt oferite 
beneficii ca, de exemplu, publicitate favo-
rabilă. 

- receptorii, membrii sau utilizatorii. 
Organizaţiile non-profit sunt din ce în 

ce mai receptive la filozofia marketingului. 
Astfel, de exemplu, liceele şi universităţile fac 
apel la tehnicile de marketing pentru a atrage 
elevii, studenţii şi fondurile necesare 
functionării lor; partidele politice folosesc 
marketingul pentru a-şi atrage electoratul şi a 
influenţa comportamentul alegătorilor; 
bisericile adoptă practicile de marketing 
pentru a atrage noi adepţi; organizaţiile 
caritabile şi filantropice, sindicatele, 
organizaţiile ecologice etc. sunt, de asemenea, 
sensibile la concepţia de marketing. 

Cu cât o societate este mai liberă, mai 
democratică şi are o economie de piaţă mai 
puternică, cu atât ea generează mai multe 
organizaţii non-profit. În sectorul non-profit 
oferta marketingului poate fi o persoană, o 
ideie, un loc sau o instituţie (organizaţie). 
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Oferta Specificarea ofertei Exemplu 
1. Marketingul unui 
lider/persoane 

 
 

A determina un public să aibă o 
atitudine favorabilă faţă de o anumită 
persoană 

Un candidat în campania 
de alegeri la primăria unui 
oraş/sat 

2. Marketingul unei idei A influenţa un public să adere la o idee, 
o cauză socială, caritabilă etc. Ecologismul 

 

3. Marketingul unui loc A atrage un public într-un anumit loc 
(oraş, sat, ţară – brănding de ţară). 

Orasul Chişinău, Grădina 
Botanică 

4. Marketingul unei 
organizaţii/unei instituţii 

A coopta membri, donatori, voluntari 
etc. într-o organizaţie. 

Un partid politic, un 
sindicat etc. 

 
Figura 1.3. Oferta de marketing în sectorul non-profit [6]. 

 
Ansamblul organizaţiilor non-profit 

reprezintă un adevarat „sector” aflat în plin 
avînt, cu implicaţii deosebite în domeniul 
organizării sociale, al elaborării şi aplicării 
unor strategii de guvernare, ce oferă servicii 
comunitare de larg interes, care este consi-
derat „cel de-al treilea sector” sau „sectorul 
independent”.  

Pentru ţările dezvoltate, sectorul non-
profit a devenit o componentă importantă a 
structurii sale economico-sociale, care 
răspunde în condiţii superioare satisfacerii 
unor nevoi generale, colective şi chiar 
individuale prin distribuirea mai eficace şi 
flexibilă a unor servicii. În majoritatea ţărilor, 
guvernele se află într-o continuă criză 
financiară, mai ales când este vorba de 
alocarea resurselor pentru domenii de interes 
social şi sunt incapabile să ofere servicii 
alternative.  

Ca urmare, asistăm la creşterea impor-
tanţei acestui sector, odată cu amplificarea 
cererii pentru servicii sociale, paralel cu 
reducerea relativă şi uneori absolută a 
fondurilor disponibile, din considerente de 
diminuare a bugetelor guvernamentale.  

Întrucât organizaţiile non-profit sunt 
specii distincte de organizaţii, faţă de 
organizaţiile de afaceri şi cele publice, 
consacrate ca obiect de studiu în teoriile 
economice şi manageriale, prima sarcină a 
marketingului în cadrul acestor organizaţii 
este cea de cunoaştere, iar cea de-a doua 
sarcină majoră a marketingului, este cea de 
execuţie, de operaţionalizare. 

Activitatea de marketing a organizaţiei 
trebuie să ia în considerare cele patru 
elemente ale mixului de marketing: 

• produs, 
• promovare, 
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• preţ, 
• plasare. 

În funcţie de specificul activităţilor non-
profit, responsabilii de marketing vor putea 
introduce şi alte elemente ale mixului de 
marketing, de exemplu, elementele mixului 
de marketing al serviciilor sau elemente 
specifice marketingului non-profit. 

Marketingul cuprinde următoarele 
activităţi:  

• definirea produselor şi serviciilor, 
• definirea pieţei, 
• construirea strategiei de marketing, 
• cercetările de piaţă,  
• identificarea categoriilor de clienţi,  
• studiul comportamentului clien-

ţilor, 
• marketingul intern,  
• planificarea de marketing şi reali-

zarea unui plan de marketing,  
• aplicarea, monitorizarea şi evalu-

area planului de marketing. 

Dezvoltarea marketingului în contex-
tul non-profit în Republica Moldova trebuie 
să rezolve următoarele probleme:  
- percepţia lipsei de legitimitate a marke-
rilor în interiorul organizaţiilor, 
-  inadaptarea teoriei marketingului clasic la 
specificul activităţii organizaţiei,  
- inerţia managerială şi organizatorică in-
ternă, 
- şi pericolul monopolizarii sectorului de 
către markeri iscusiţi. 

Se crede ca marketingul şi relaţiile 
publice sunt relele necesare ale lumii 
organizaţiilor pentru profit şi organizaţiile 
non-profit se pot descurca foarte bine fără 
acestea. Cu toate acestea, tot mai multe 
organizaţii non-profit consideră ca nu deţin 
audienţa necesară şi că mesajul pe care il 
transmit este distorsionat. A venit timpul ca 
organizaţiile necomerciale să ia lecţii de la 
sectorul de afaceri şi să utilizeze câteva 
tehnici de marketing de bază pentru a-şi 
inviora activitatea. 
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This study looks at the role of managerial leadership in hospitals, how to manage available resources, 
managers' core competencies, innovation orientation, and leadership differences. All health managers must be 
decisive, able to quickly resolve problems under pressure, and must have the superlative decision skills that are 
indispensable to hospital management. The article exemplifies several important qualities of hospital 
administrators, culture philosophy and management, taking into account the principles of team operation and 
management as well as international cooperation. 

Cuvinte cheie: aptitudini, gestiune, management, sănătate 
 
 

rezentul studiu analizează rolul con-
ducerii manageriale în cadrul spita-
lelor, modul de gestionare a resur-

selor disponibile, principalele competenţe ale 
managerilor, orientarea către inovare şi 
diferenţele de conducere. Toţi managerii din 
domeniul sănătăţii trebuie să fie decisivi, 
capabili să rezolve rapid problemele, în 
condiţii de presiune şi trebuie să aibă abilităţi 
de decizie superlative care sunt indispen-
sabile managementului spitalelor. Articolul 
exemplifică câteva calităţi importante ale 
administratorilor de spitale, filosofia culturii 
şi managementul practicat, ţinând cont de 
principiile de funcţionare şi managementul 
echipei, precum şi de cooperarea internaţio-
nală. 

 Managementul spitalelor are rolul de 
a gestiona asistenţa medicală, cum medicii 
pot alege să profeseze pe medicină generală 
aşa şi managerii din domeniul sănătăţuu pot 
fii specialişti într-un domeniu mai marg şi să 
se dezvolte profesional. Decizia de a se 
specializa trebuie luată cu atenţie, deoarece 
diferenţele dintre asistenţa medicală şi 
managementul spitalelor sunt semnificative 
şi uşor de evidenţiat în caracteristicile 
personale, cele mai potrivite pentru fiecare 
carieră.  

 Managerii din domeniul sănătăţii 
supraveghează aspectele de afaceri şi opera-
ţionale ale unei instituţii medicale, menţi-
nând integritatea financiară a organizaţiei şi 
sprijinind infrastructura economică a indus-
triei. Ei înţeleg elementele structurale şi 

P 
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standardele administrative ale sistemului de 
sănătate, se exemplifică a fi mai mult oameni 
de afaceri, nu practicieni. 

 Principalele competenţe ale manage-
mentului din domeniul medical, sunt:  

 - managerii au rolul de proiecta şi 
analiza strategiile ce vor fii luate în unitatea 
spitalicească; 

 - sunt concentraţi pe iniţiativele de 
afaceri, pe domeniul de marketing, dar şi pe 
domeniul financiar care este un aspecte vital 
pentru unitatea spitalicească. O gestiune 
incorectă a resurselor spitalului, ar conduce 
pe termen scurt la ineficienţa acestuia, iar pe 
termen lung la faliment; 

 - managerul spitalului sunt cei care 
proiectează şi analizează strategiile, sunt 
iniţiatorii programelor de afaceri, de marke-
ting şi a celor financiare 

 - managerii elaborează planul de 
afaceri, tot ei sunt cei care îl evaluează, 
comunică şi revizuiesc atunci când este 
necesar; 

 - stabilesc şi aplicări politicile şi 
procedurile organizaţionale; 

 - au abilităţi în domeniul financiar, 
deoarece colectează toate informaţiile finan-
ciare specifice spitalului pe care îl conduc, le 
analizează şi interpretează, ulterior evaluează 
riscul şi gestionează corect activele dispo-
nibile. 

 - printre aceste abilităţi şi sarcini ale 
managerului, acestea are în obligaţii şi 
recrutarea resursei umane, intervievarea 
viitorilor parteneri de lucru, selectând pe cei 
mai competenţi şi potriviţi pentru unitatea 
spitalicească. 

 - un al rol al managerului spitalului, 
constituie baza de legătură între medici şi alţi 
directori, cu scopul de a majora profiturile 
unităţii spitaliceşti, productivitatea acesteia, 
dar şi de a remedia eventuale conflicte prin 
medierea negocierilor. Managerul urmăreşte 
să comunice tuturor părţilor implicate 
informaţii clare, coerente şi beneficie spita-
lului. 

 În ciuda numeroaselor responsabili-
tăţi, managerii din domeniul medical deţin, 
de obicei, o distanţă executivă, situată în 
birouri şi mai puţin vizibili pacienţilor decât 
furnizorii de servicii medicale [1, p. 413]. 
Managerii de spitale trebuie să asigure 
standardele de îngrijire a calităţii care 
guvernează toate facilităţile din industria 
medicală, trebuie să facă acest lucru în 
paralel cu realizarea activităţilor în cadrul 
unui mediu extern extrem de imprevizibil. 
Cea mai mare provocare pentru un manager 
din spital, este să facă lucrurile în mod 
consecvent în mod corect, de fiecare dată. 
Provocarea este cum îşi atragă angajaţii cu 
ceea ce încercă să facă, astfel încât, atunci 
când are o politică sau un fel de a face 
lucruri, nu urmăreşte doar mecanic un set de 
instrucţiuni. Acesta face lucrurile cu un scop, 
şi într-un anume mod care să se încadrează în 
obiectivele spitalului. 

 
2. Analiza strategiei manageriale – 

orientare spre siguranţă şi inovare 
 Strategia de regăseşte în comporta-

mentul social al indivizilor şi al tuturor fir-
melor, deci strategia presupune baza com-
portamentului oricărei unităţi economice, 
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chiar dacă în anumite situaţii ea este 
implicată larg. Prin urmare orice organizaţie 
care activează pe o piaţă de desfacere, 
confruntă un anumit tip de concurenţă, 
deţine o strategie explicită şi implicită faţă de 
firmele concurente [5, p. 30]. 

 Managementul strategic presupune 
acel proces prin care se asigură un echilibru 
dinamic dintre forţele care există în cadrul 
firmei şi forţele din mediul extern care 
acţionează asupra ei [3, p. 10]. 

 Analizând managementul strategic şi 
conturarea strategiilor economice, atunci se 
poate observa că se regăsesc în analiză 
noţiuni referitoare la obiectivelor unităţii 
spitaliceşti, la scopurile şi misiunea acesteia, 
la politicile economice, procedurile şi regulile 
ce trebuie aplicate de conducerea spitalului 

 Managerii de spitale trebuie să se 
colaboreze cu practicienii şi să rămână 
vizibili în cadrul organizaţiilor lor, în timp ce 
managerii din domeniul sănătăţii se pot 
concentra mai mult pe administraţie şi pe 
afaceri. Managerii de spitale pot atrage mai 
mult atenţia asupra inteligenţei interperso-
nale, asupra formării conducerii şi abilităţilor 
de comunicare puternice necesare pentru a 
gestiona o corect serviciile de sănătate. 
Managerii s-ar putea baza mai mult pe 
cunoştinţele şi experienţa lor în analizele 
cantitative şi critice. 

 Managerul unui spital are în sarcină 
supravegherea strategiile de calitate şi 
ştiinţifice ale unităţii spitaliceşti, de asemenea 
răspunde şi de promovarea (şi susţinerea) 
cercetării medicale. În trecut, spitalele nu 
erau orientate spre cercetare, iar medicii 

privaţi s-au concentrat mai puţin pe partea 
clinică, ducaţia şi cercetarea se realiza doar în 
spitalele publice [4, p. 14].  

 Un manager competitiv ştie că trebuie 
să fie pasionat de munca sa, dar şi să 
transmită această pasiunii personalului său. 
Deoarece dacă reuşeşte să-şi motiveze 
propria echipă, aceştia vor da tot ce e mai 
bun din ei, îşi vor duce la îndeplinire toate 
sarcinile de lucru, iar câştigul cel mai mare v-
a fii pentru spital, fiind mai performant, mai 
eficient şi mai competitiv. 

 Principalii indicatori de performanţă, 
după care se orientează un manager al 
spitalului sunt: 

 - un mediu de lucru bun; 
 - realizarea obiectivelor în timp util; 
 - propuneri inovatoare pentru pro-

iecte viitoare. 
 La momentul actual, majoritatea 

managerilor din unităţile spitaliceşti, consi-
deră că sistemul de management din spitalele 
europene este prost gestionat. Birocraţia, 
lipsa inovaţiei şi lipsa stimulilor pentru dez-
voltarea profesională sunt situaţii frecvente 
în multe ţări [6, p. 43]. Lipsa specialiştilor 
specializaţi şi durabilitatea sunt principalele 
provocări pentru sistemele europene de 
sănătate. 

 Politica are o influenţă excesivă în 
managementul sănătăţii şi al spitalelor 
publice. Pe termen scurt, managerii nu se 
aşteaptă la schimbări substanţiale. Dar, din 
contră, spitalele private sunt în creştere, 
atrăgând profesionişti buni şi tot mai mulţi 
pacienţi. Este o bună oportunitate pentru cei 
mai buni manageri din spitale, care s-au 
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implicat într-adevăr în strategiile inova-
ţionale, în bune practici clinice, dar ţinând 
cont şi de siguranţă şi experienţa pacientului. 

 Se cunoaşte că menţinerea unui 
sistem de management al spitalelor solide 
necesită diverse sarcini, precum: distribuirea 
resurselor într-un mod echitabil şi judicios, 
precum şi evaluarea durabilă a rezultatelor şi 
eficacităţii serviciilor şi tratamentului.  

 Pentru acest lucru, managerii s-au 
axat pe elaborarea şi implementarea unui 
număr cât mai mare de strategii manageriale, 
precum: 

 - stabilirea unor priorităţi clare bazate 
pe sănătatea publică; 

 - elaborarea unui portofoliu accesibil 
de servicii şi un sistem explicit de prioritizare 
(calitate sau similar); 

 - stabilirea unui indicator de referinţă 
privind calitatea, siguranţa, experienţa 
pacientului; 

 - elaborarea unor indicatori de 
eficienţă şi o strategie de resurse umane 
orientată spre dezvoltarea profesioniştilor 
din domeniul sănătăţii.  

 Analizând experienţa managerilor din 
spitale, se poate menţiona că în majoritatea 
cazurilor ei s-au axat pe siguranţă paci-
entului, spre inovare şi eficienţă. Majoritatea 
deciziilor strategice implementate, cuprin-
deau aceste obiective, ele acoperau princi-
palele aspecte ale calităţii asistenţei medicale.  

 În concluzie, toate spitalele au obi-
ective anuale în ceea ce priveşte experienţa 
pacientului, siguranţa pacienţilor, inovarea şi 
cercetarea. Aceste obiective sunt monitorizate 
în permanenţă, iar realizarea lor are impact 

în evaluarea performanţelor managerilor din 
spitale, la nivel regional şi naţional. 

 În timp managerii s-au concentrat pe 
evaluarea colegială ca instrument de 
îmbunătăţire a practicii clinice. Liderii de la 
unele spitale acţionau ca o echipă de 
„recenzori” şi lucreau cu profesionişti din 
alte spitale pentru a revizui practica clinică în 
procesele alese [7, p. 2]. 

 Se concluzionează că politica generală 
influenţează strategia, care la rândul său nu 
este însă numai un element pasiv în acest 
raport [2, p. 33]. 

 Administratorii de spital, indiferent 
dacă sunt medici sau administratori veniţi 
din domeniul afacerilor, înţeleg astfel spitalul 
pe care îl administrează. Ei cunosc modul în 
care angajaţi, practicieni independenţi şi 
medicii de grup interacţionează cu spitalul. 
Analizând calităţile pe care trebuie să le aibă 
un lider, am identificat capacitatea acestuia 
de a fii corect şi deschis, urmată de abilitatea 
de a aborda situaţiile dificile într-un mod 
direct şi transparent. 

 În ceea ce priveşte organizaţiile 
internaţionale, există câteva probleme, cum 
ar fi fusurile orare şi diferenţele lingvistice, 
care necesită o analiză atentă, deşi limba 
devine mai puţin o problemă, având în 
vedere faptul că limba engleză este adesea 
limba folosită de specialiştii din domeniul 
medical. Poate fi o provocare pentru 
colaborarea cu organizaţiile internaţionale în 
protocoalele de cercetare, având în vedere 
diferite probleme de reglementare guverna-
mentală şi / sau juridică. 
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 Dezvoltarea unui instrument simplu 
poate fi uşoară în această. IT-ul este în jurul 
nostru şi numeroase companii oferă diferite 
tipuri de instrumente pentru furnizorii de 
servicii medicale. Digitizarea înregistrărilor 
medicale ajută la reducerea costurilor prin 
eliminarea concedierilor sau suprascrierea 
medicamentelor. Aceşti factori contribuie la 
reducerea costurilor medicale pentru pacienţi 
şi la împingerea spitalului pentru a deveni 
mai eficient [8, p. 1]. 

 
3. Analiza calitativă a serviciilor ofe-

rite în spitale  
Fiecare unitate spitalicească ar trebui să 

se străduiască să ofere îngrijiri sigure, 
eficiente şi de înaltă calitate. 

Conducerea este un aspect important al 
majorităţii rolurilor administrative. Prin 
definiţie, ele sunt roluri de conducere. În 
calitate de lider există mai multe lucruri de 
care trebuie să se ţină cont. Mai întâi, un lider 
nu trebuie să fie prietenul tuturor. Asta 
înseamnă că nu se pot continua activităţile 
într-un mod în care, ceilalţi să facă cum 
doreşte o persoană. Un lider nu trebuie să îi 
facă pe ceilalţi să îl placă, ci să fie clar înţeles 
în ceea ce spune, să exemplifice corect 
obiectivele dorite a se realiza, termenele 
maxime de realizare a acestora. Toate acestea 
sunt posibile dacă se implementează cele mai 
potrivite strategii manageriale şi se bazează 
pe o cultură organizaţională eficientă. Un 
lider are responsabilitatea de a asigura cadru 
corect al culturii organizaţiei în care 
activează, cultură care să ţină cont de valori 
cu adevărat importante. Deci, respectul, 

colaborarea, talentul, inovaţia şi descoperirea 
sunt valori cu adevărat importante pentru 
orice persoană, astfel un lider trebuie să 
asigure că deţine cele mai bune valori în 
unitatea spitalicească pe care o conduce, iar 
comportamentul personalul este cel mai 
adecvat. 

În concluzie, principalele abilităţi pe 
care trebuie să le deţină administratorii 
spitalului sunt: disponibilitate, afectivitate şi 
capacitate. 

În cele ce urmează am elaborat o scurtă 
analiză a performanţelor manageriale din 3 
unităţi spitaliceşti, aflate în zone diferite din 
România. Pentru acest raport am selectat 
Spitalul Floreasca, Spitalul Spitalul de Boli 
Infecţioase şi PneumoftiziologieTimişoara şi 
Spitalul Orăşănesc din Novaci. În continuare 
vom oferii detalii referitoare la activele fizice 
din cadrul spitalelor selectate. Astfel, s-a 
constatat că cu cât infrastructura spitalului 
este mai nouă, cu atât riscul de infecţii este 
diminuat. 

Spitalul Novaci oferă servicii de 
complexitate scăzută şi frecvenţă ridicată, 
este organizat într-o clădire monobloc, 
alcătuită din parter şi trei etaje. Clădirea a 
fost construită în anul 1978. Spitalul are 133 
paturi. 

Spitalul Floreasca pune la dispoziţia 
pacienţilor servicii specializate în şapte 
unităţi, şase dintre ele construite înainte de 
2000 (cea mai veche din 1934 iar cea mai nouă 
din 2012). Spitalul deţine un total de 725 
paturi.  

Timişoara este o unitate spitalicească 
specializată pe bolile infecţioase, fiind 
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organizat într-o clădire veche, construită în 3 
etape, 40% în 1935, şi restul în 1975 şi anul 
2008. Deţine un total de 325 paturi. 

Dotarea cu echipamentele de diagnostic 
şi tratament din spitalele selectate: 

- Floreasca, deţine numeroase 
echipamente de diagnostic: 3CT; 1 RMN; 
dispozitive de radiologie convenţionale şi 
portabile; 1 cameră gamma; etc.); Dar şi 
laboratoare analitice operative şi echipa-
mente terapeutice specializate. 

- Timişoara, deţine ca echipamente de 
diagnosticare: CT, RMN şi diverse echipa-
mente dedicate identificări bolilor infecţioase. 
Echipament terapeutic şi de laborator. 

-Novaci, deţine numeroase echipa-
mente de diagnosticare, terapeutice şi de 
laborator. 

Situaţia personalului în spitalele 
evaluate variază semnificativ, astfel în 2015, 
situaţia era: 

- Floreasca, deţine aproximativ 1315 
medici, 66 anestezişti şi 848 de asistenţi  

- Timişoara, deţine aproximativ 43 
medici, 2 anestezişti şi 34 de asistenţi 

- Novaci, deţine aproximativ 27 medici, 
57 de asistenţi şi 47 personal divers. 
 Următorul tabel sintetizează resursele 
specifice spitalului. 

 
Tabelul 1: Echipamente şi resursa umană în spitalele analizate 

 
   Echipamente Resurse umane 
 Paturi SO Imagistic Analitic Terapeutic Medici Asistenti Posturi 

vacante 
Floreasca 725 27 **** **** **** 1315 848 444 
Timişoar
a 

324 1 *** ** * 43 11 23,5 

Novaci 133 2 *** ** ** 27 57 - 
SO = săli de operaţie; * reprezintă nivelul de dotare cu echipamente, 1 reprezentând nivelul cel mai mic, iar 4 cel mai mare;  
 

În continuare este prezentată situaţia 
specifică în spitalele selectate, astfel Floreasca 
este un spital de urgenţă de nivel I. Cu o 
durată medie de specializare de 6,4 la nivelul 
spitalului, care provine de la un total de 15 
secţii, cea mai mare este chirurgie cardio-
vasculară, secţie care are o durata medie de 
specializare de 16. La Timişoara profilul este 
de boli infecţioase de nivelul II, având o 
durata medie de specializare pe total general 
de 10,9 care provine de la un total de 6 secţii, 
cea mai mare este pneumoftiziolofie 1 care 

înregistrează o durată de 15,6. Iar la Novaci 
durata medie este de 7,4, provenită de la 
acuti (4,86) şi de la cronici (10,15). 

Deci cea mai mică durată de spitalizare, 
la nivel general este la Floreasca. 

În încheiere analizăm situaţia finan-
ciară a celor trei unităţi spitaliceşti. La 
Floreasca se constată un surplus financiar 
generând venituri total de 115 mil lei, iar la 
Timişoara se constată că în ultimii 6 ani nu s-
a înregistrat o tendinţă de creştere generând 
venituri totale de 34 mil lei. Însă la Novaci 
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situaţia este mai nefavorabilă, deoarece 
ultimele date menţionate arată că în 2014, s-a 
înregistrat un total de 8235 mii lei venituri, 
iar cheltuielile au înregistrat un total de 8912 
mii lei, ceea ce denotă un deficit. 

Prin urmare cu cât este mai mare 
spitalul, cu atât este mai important şi mai 
căutat, generând mai multe locuri de muncă, 
mai multe internări etc. Am selectat spitale 
diferite din zone diferite, cu toate acestea 
venituri se pot raporta la număr de paturi, al 
număr de personal şi la durata medie de 
internare. Pe ansamblu situaţia ar fii la fel, 
deoarece mai multe internări imun utilizări 
mai mare a resursei disponibile, atât umană 
cât şi materială şi financiară  

 
4. Concluzii 
În principal producţia medicală şi 

producţia de management nu sunt concepte 
contradictorii. Instituţiile medicale trebuie să 
facă o schimbare de paradigmă şi să regân-
dească ce înseamnă „creştere” în domeniul în 
care funcţionează. Managerii performanţi 
cunosc faptul că spitalele sunt ca silozuri şi 
trebuie să identifice canale pentru a agrega 
mai bine datele şi pentru a coopera în ceea ce 
priveşte cercetarea şi tratamentul. În acest fel, 

pot influenţa mai bine dispozitivul medical, 
farmaciile şi agenţiile guvernamentale. 
Pacienţii ar trebui să vină mereu pe primul 
loc. Unii manageri pierd din vedere ceea ce 
este important şi se concentrează doar pe 
cercetarea în sine. De asemenea, fiecare spital 
poate avea un mod diferit de a face lucruri, ar 
trebui să fie deschis la colaborare, mai ales 
dacă spitalul are o echipă performanţă sau o 
structură de sprijin care să ajute să se 
îndeplinească toate sarcinile şi activităţile 
zilnice ale unei unităţi spitaliceşti. 

Obiectivul strategic ar putea să difere 
pentru fiecare spital, dar există câteva soluţii 
cheie care trebuie să fie aceleaşi. Fiecare spital 
trebuie să se străduiască să ofere servicii de 
îngrijire sigure, eficiente şi de înaltă calitate, 
care să adauge valoare sistemului de 
sănătate. Este foarte important ca obiectivele 
strategice specifice pe care spitalul le-ar 
putea avea să diferă în funcţie de locul unde 
este spitalul. Un spital nou înfiinţat are 
obiective strategice diferite comparativ cu 
unul deja existent, deoarece se află într-o 
etapă diferită a evoluţiei sau a ciclului de 
viaţă, însă amândouă unităţi trebuie să 
adauge valoare sistemului de sănătate.  
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Economic and environmental approaches to assessing the results of human activity on the flame are 
directly opposite: economists estimate these results in terms of increasing production and consumption 
growth, and environmentalists in terms of damage to nature and human health. 

From the perspective of the transition of the economy to a sustainable type of development, its 
ecologization and structural adjustment, the tax system should provide for increased taxes on nature-
exploiting industries and sectors at the beginning of the natural-food vertical, which will reduce the 
profitability of costs in their development. Here, taxes can play the role of a press that suppresses nature-
intensive activities or switches this activity to an ecologically balanced one. 

Forecasting the economic market using the game theory approach can be considered as one of the new 
methods little studied to this problem. In this method, forecasting is combined with an assessment of the 
situation and the choice of the most appropriate measures and means to ensure the sustainability of the 
economic market. 

Keywords: economic market, game theory 
 
 

X век принес человечеству немало 
благ, связанных с бурным 
развитием научно-технического 

прогресса, и в то же время поставил жизнь 
на Земле на грань экологической 
катастрофы. 

Экономический и экологический 
подходы к оценке результатов 
человеческой деятельности на планете 
прямо противоположны: экономисты 
оценивают эти результаты с точки зрения 
увеличения объемов производства и роста 
потребления, а экологи – с точки зрения 

ущерба, нанесенного природе и здоровью 
человека. Между тем для адекватной 
оценки степени воздействия человека на 
природу должны использховаться 
совокупные эколого-экономические 
показатели. 

В современных условиях разработка 
концепции экономического механизма 
природопользования возможна при 
выполнении следующих принципов: 

- эффективная концепция 
рационального природопользования и 
соответствующий экономический 

X 



125 
 

механизм природопользования могут 
быть разработаны и реализованы в 
секторах только после разработки 
концепции развития самих секторов и 
всей экономики; 

 - экономический механизм 
природопользования должен быть 
органической частью «глобального» 
экономического механизма, он не может 
быть локальным и охватывать только 
природоэксплуатирующие комплексы и 
отрасли; он должен быть согласован с 
экономическими механизмами, 
действующими на последующих этапах 
природно-продуктовой вертикали.  

- экономический механизм 
природопользования в секторах должен 
формироваться на межсекторальной, 
межотраслевой и межрегиональной 
основах.  
Для разработки экономического 
механизма природопользования в 
секторах (комплексах) принципиальной 
является постановка вопроса о целях 
развития этих секторов и всей экономики. 
[1] 

Рассмотрим проблему выбора цели 
развития секторов и влияние результатов 
этого выбора на формирование 
экономического механизма 
природопользования на примере 
топливно-энергетического комплекса, где 
возможны две концепции развития: или 
рост энергопроизводства, или 
энергосбережение. 

Переход к энергосбережению и 
глубокой структурной перестройке 

экономики требует своего механизма 
реализации и, соответственно, своего 
механизма природопользования - 
налоговые, кредитные ограничения на 
разработку новых месторождений, 
создание благоприятного климата для 
развития энергосберегающих 
производств, высокие штрафы за 
загрязнение природной среды и 
несоблюдение стандартов разработки 
месторождений, создание надежных 
систем противоаварийной защиты 
производства и пр. В случае ориентации 
на экстенсивный рост топливно-
энергетического комплекса 
экономический механизм должен 
формироваться на основе низкой 
стоимости земель, отчуждаемых при 
добыче полезных ископаемых, низкой 
платы за использование недр, льготного 
режима для создания новых 
электростанций и пр. 

Аналогичная ситуация сложилась и 
в других секторах экономики. 

Определение чистого 
экономического эффекта 
природоохранных мероприятий 
производится с целью: 

• Технико-экономического 
обоснования выбора наилучших 
вариантов природоохранных 
мероприятий, различающихся между 
собой по воздействию на окружающую 
среду, а также по воздействию 
напроизводственные результаты 
предприятий, объединенний, 
осуществляющих эти мероприятия; 
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• Экономической оценки 
фактически осуществленных 
природоохранных мероприятий. 

Определение чистого 
экономического эффекта 
природоохранных 
мероприятийосновывается на 
сопоставлении затрат на их 
осуществление с достигаемым благодаря 
этим мероприятиям экономическим 
результатом. 

С позиций перехода экономики к 
устойчивому типу развития, ее 
экологизации и структурной перестройки 
система налогов должна предусматривать 
повышенные налоги на 
природоэксплуатирующие отрасли и 
секторы, находящиеся в начале природно-
продуктовой вертикали, что снизит 
выгодность затрат в их развитии. Здесь 
налоги могут играть роль пресса, 
подавляющего природоемкую 
деятельность или переключающего эту 
деятельность на 
экологосбалансированную. В свою 
очередь обрабатывающие, 
обслуживающие, инфраструктурные 
отрасли, находящиеся ближе к концу 
природнопродуктовой вертикали, 
должны облагаться пониженными 
налогами, стимулирующими их развитие, 

что свойственно стимулирующему и 
жесткому типам экономического 
механизма природопользования [2]. 

Основываясь на анализе 
современных подходов к 
прогнозированию негативных 
воздействий при различного рода 
событиях и явлениях экстремального 
характера, можно выделить два основных 
математических метода прогнозирования 
и оценки экономического рынка; 
детерминированный и вероятностный. 

Для решения этой задачи должна 
быть выбрана оптимальная стратегия. Для 
оптимальной стратегии должна 
разрабатыватся матрица, элементами, 
которой являются показатели, 
характеризующие качество выигрыша, то 
есть полезность и эффективность 
стратегии. Качество выигрыша 
определяется набором параметров 
(налоги, кредиты, разработка новых 
месторождений, создание благоприятного 
климата для развития энергосберегающих 
производств, высокие штрафы за 
загрязнение природной среды и 
несоблюдение стандартов разработки 
месторождений, создание надежных 
систем противоаварийной безопасности) 
от которых зависит интегральный 
показатель [3]. 
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Матрица показателей представлена на рисунке 

 
A ∏j 

∏1 ∏2 ∏3  ∏n 

A1 a11 a12 a13  a1n 

A2 a21 a22 a23  a2n 

A3 a31 a32 a33  a3n 

….. …. … … … … 
AM am1 am2 am3 … amn 

  
Наиболее простым случаем выбора 

подходящей стратегии является случай, 
когда какая-либо из стратегий по всем 
показателям превосходит другие, то есть 
матрица содержит доминирующую 
стратегию. В общем случае, когда ни одна 
стратегия не доминирует над другой, 
проводится анализ матрицы выигрышей. 
Для проведения этого анализа в ряде 
случаев целесообразно преобразование 
матрицы с введением понятия риска 
применения стратегии. Под риском 
применения стратегии, в соответствии с 
теорией игр и статистических решений, 
принимается разность между 
максимальным для данной стратегии 
природы значением показателя качества 
выигрыша (bij) его величиной при 
рассматриваемой стратегии обеспечения 
экономического рынка (aij), тогда 
rij= bij+ aij ,  

где rij- риск при i-й стратегии 

При использовании матрицы, как с 
элементами (aij) так и (rij) выбор 
оптимальной стратегии проводится по 
максимальному значению 
математического ожидания выигрыша. 
Величина математического ожидания 
выигрыша для каждой из стратегий 
вычисляется по формуле: 
а1= P1 а 11+ P 2 а 12+...+ P nаv  

где P1, P 2,..., P n - вероятность стратегии 
природы. 

Экономический рынок неоднороден. 
В его структуре выделяются более мелкие 
по своим масштабам рынки. В связи с этим 
существуют различные способы 
классификации экономического рынка. 
Поэтому рассмотренный подход к 
определению стратегии может 
применяться при обосновании решений 
на применение мер и средств обеспечения 
экономического рынка с учетом всех 
возможных вариантов. 
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Modern conditions of market economy changed the specifics of relations not only between brands of 

corporations, but also brands of the whole states.  
Today guarantee of a welfare and competitiveness of the country is its export potential and a capability 

to appropriate to the goods and services the status of the international brands. 
Purpose of the article. The purpose of article consists in systematization of modern international 

experience of forming of a brand of the state through the companies „Made in...”, identification of the main 
vectors of development of the Georgian branding for receipt of additional competitive advantages in case of 
development national and the foreign markets in the conditions of economic globalization. 

It is no wonder that on an equal basis with architecture monuments, cultural heritage, tourist resorts, 
celebrated personalities, an important role is played by national brands of the country. The product made by 
the country becomes the direct instrument of communications with target audience. The existing interrelation 
between a brand of the territory and the products produced by the country shows that creation of positive 
image of the exporting country is profitable to both the companies and investors. The stronger the national 
brand of the country, the more popular its products in foreign markets, and vice versa - the success of 
individual brands makes the country more recognizable and respected in the international scene. 

Scientific aim. Considering that promotion of trademarks (irrespective of, corporation it or the state), is 
performed under the same marketing laws, relevance and scientific aim of the chosen subject consists in use of 
the export potential of the country in forming of strategy of its national branding, and the methods used by the 
most powerful brands of the world can effectively be used in branding of the territories.  
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 эпоху глобализации, стирающей 
национальные и культурные 
границы, потребность страны 

иметь свой собственный бренд, как 
никогда актуальна. Государства 
предлагают иностранным компаниям и В 
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иностранным гражданам некий продукт, 
а именно – себя, в качестве центра 
туризма, подходящего места для ведения 
бизнеса или вложения инвестиций, 
поставщика качественных товаров и т.д. 

 Kаждое государство есть 
уникальный набор ценностей, 
национальных интересов, специфических 
особенностей, географического 
расположения, характеристик 
внутригосударственной экономической 
системы, социальных и политических 
процессов, этнических и культурных 
особенностей, традиций, нравов и 
обычаев, эволюционирующих в 
перманентно развивающемся сообществе 
людей. Проблема национального 
брендинга в контексте продвижения 
страны через компании «Made in…» 
достаточно широко рассматривается в 
работах известных западных ученых, 
(С.Анхольт [1], К.Динни [5], Ф.Котлер, 
У.Уоллинс, Дж.Хилдертидр.) 
выстраивается на основе деятельности 
этого государства на международной 
арене, задачей которого, является 
конструирование имиджа за рубежом, 
положительно сказывающегося и на 
развитии туризма, и на привлечении 
инвесторов, и на общественном мнении в 
целом. 

Чтобы привлечь деньги из-зарубежа, 
страна должна обладать оригинальным, 
узнаваемым и, главное, положительным 
образом – одним словом, всем тем, что 
входит в понятие бренда. Ряд стран и 
территорий уже создали такие бренды и 

теперь по всем правилам ведут 
маркетинговые кампании по 
продвижению как среди своих граждан, 
так и за рубежом. 

Цель статьи заключается в 
систематизации современного мирового 
опыта формирования бренда государства 
через компании «Made in…», выявлении 
основных векторов развития Грузинского 
брендинга для получения 
дополнительных конкурентных 
преимуществ при освоении 
национального и внешних рынков в 
условиях экономической глобализации.  

Cегодня, наравне с памятниками 
архитектуры, культурным наследием, 
туристическими курортами, известными 
личностями, важнейшую роль играют 
национальные бренды страны. Продукт, 
производимый страной, становится 
прямым инструментом коммуникаций с 
целевой аудиторией. Существующая 
взаимосвязь между брендом территорий и 
продукций, производимой страной, 
показывает, что создание позитивного 
имиджа страны-экспортера выгодно как 
предприятиям, так и инвесторам. Чем 
сильнее национальный бренд страны, тем 
популярнее ее продукция на внешних 
рынках, и наоборот–успех отдельных 
торговых марок делает страну более 
узнаваемой и уважаемой на 
международной арене. Некоторые 
мировые корпорации стали настолько 
успешными, что их бюджеты превышают 
стоимость бренда целой страны. 
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Например, стоимость бренда Apple в 2017 
году составила 234.7 млрд. долларов [8]. 

Для сравнения, стоимость бренда 
Грузии за 2017 год составляло 9 млрд. 
долларов. Даже бренд Новой Зеландии 
компанией Brand Finance [9] оценена в 111 
млрд. долларов, как наиболее сильный и 
узнаваемый бренд территории, который 
ежегодно входит в десятку самых 
успешных брендов территорий. 

Учитывая, что продвижение 
торговых марок (независимо от того, 
корпорация это или государство), 
осуществляется по одним и тем же 
маркетинговым законам, актуальность и 
научная цель выбранной темы состоит в 
использовании экспортного потенциала 
страны в формировании стратегии ее 
национального брендинга, а методы, 
используемые сильнейшими брендами 
мира, могут эффективно использоваться в 
брендинге территорий. Внедрение и 
поддержка бренда должна осуществляться 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. В этом плане целесообразно на 
законодательном уровне предоставлять 
значительные льготы национальным 
туроператорам. 

Рассматривать государство как бренд 
невозможно без понятия национальной 
идентичности. Этотот фундамент, на 
котором можно строить мнения, 
отношения и ассоциации среди целевых 
аудиторий. Источником идентичности 
бренда является набор идей, ценностей, 
характерных особенностей, культуры, 
слов, образов, которые в совокупности 

создают в сознании представителей 
целевой аудитории определенные 
ассоциации с государством - брендом. 

 В статье представлены инструменты 
и методы для исследования 
национального брендинга, в заимосвязи 
между брендингом страны и ее 
национальными брендами (товарами и 
услугами), систематизированы подходы 
построения маркетинговой концепции 
бренда «Made in…», приведены примеры 
и рекомендации, которые могут быть 
использованы для развития стратегии 
национального бренда Грузии. 

Продвижение бренда страны 
осуществляется по аналогии с товарными 
брендами. Ключевыми элементами его 
создания являются: индивидуальность (те 
достопримечательности, которые 
отличают страну от других туристических 
центров), стереотипы (устоявшиеся 
аксиоматические представления о стране), 
эмоции («душевный» образ страны), 
атрибутами бренда: общепринятые 
логотип и слоган страны. На этих 
составляющих строится большинство 
маректинговых стратегий различных 
государств. 

Программы создания и 
продвижения бренда, формирования 
имиджа страны в современном мире, 
можно и нужно реализовать с 
использованием инструментов 
маркетинга: изучение и развитие его 
конкурентных преимуществ, в том числе, - 
брендингового и имиджевого характера. 
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Создание бренда страны 
сильнейший инструмент повышения 
привлекательности товаров страны-
производителя, т.к. бренд несет высокую 
прибыль и обеспечивает долгосрочное 
развитие. Страна, имеющая бренд, не 
только привлекает туристов, ее 
национальный бизнес и товары получают 
сильную поддержку в конкурентной 
борьбе. Целостный бренд государства 
складывается из множества составляющих 
компонентов: политический или 
общественный деятель данного 
государства, отдельные сферы 
жизнедеятельности государства–власть, 
экономика, армия, внешняя и внутренняя 
политики и т.д. Это именно то, что 
определяет репутацию, которую 
приобретает или приобретет государство 
в сознании мировой общественности в 
результате взаимодействий тех или иных 
ее субъектов, взаимодействующих с 
остальным миром. Поэтому, бренд страны 
является совокупным показателем 
авторитета и успешности его действий на 
международной арене, оценкой мнения 
зарубежной общественности ос тране. 

Изучение и систематизация 
информации, представленной в 
различных аналитических материалах 
зарубежных авторов, позволяют 
сформировать базовые основания, 
вразрезе которых должен создаваться 
страновой брендинг: 

1. Стабильность во всех сферах 
социально-политической жизни, 
устойчивость внутригосударственной 

системы властии управления, 
политическая и экономическая 
предсказуемость и открытость, 
способствующая формированию только 
тех представлений, которые соответствуют 
действительности. 

2. Привлекательность 
экономической системы для внешних 
инвесторов, связанная не только с 
совершенствованием государственных 
механизмов обеспечения их прав и 
гарантий на территории страны, но и с 
правильным внедрением потенциальным 
инвесторам информациии 
акцентированием их внимания на 
объективных преимуществах работы с 
этой страной. 

3. Транспарентность общества, 
которое характеризуется сохранением и 
укреплением межнационального мира, и 
стремлением к диалогу культур и 
религий. 

В формировании странового 
брендинга главные роли играют ряд 
показателей, определяющих уровень 
развития государства. 

1. Природный потенциал страны. 
Богатство территории природными 
ресурсами открывает широкие 
возможности для развития всех секторов 
экономики. Сегодня залогом 
благосостояния и конкурентоспособности 
страны является ее экспортный потенциал 
и способность присваивать своим товарам 
и услугам статус международных брендов. 
Однако, эксперты считают, что 
преобладание первичного сектора в 



133 
 

обьеме экспорта говорит о низком уровне 
экономического развития государства или 
региона.  

На сегодняшний день, в глазах 
посетителей, основная ценность Грузии 
это отдых в горах и на море, основная 
эмоция, которую испытывают, это 
бесконечное гостеприимство, 
подкрепленное вкусным вином или 
ароматным коньяком разбавленное на 
утро ставшим родным-Боржоми. И 
старые, многовековые храмы, и песни, 
известнейшее грузинское многоголосие, 
свободолюбивое и мужественное. 
Основными статьями экспорта Грузии 
является именно природное сырье и 
конкурентоспособные экологически 
чистые агро-продукты - орех, вино, 
питьевые и минеральные воды.  

Экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Грузии в страны ЕС в 2016 
году составил 208 млн. 186 тыс. долларов 
США, а это примерно 30% ($646,426.6) от 
общего объема экспорта в ЕС из нашей 
страны [7]. 

Однако после подписания 
соглашения об ассоциации в 2014 году, 
когда был задействован торговый 
компонент (DCFTA), интерес грузинских 
предпринимателей к европейским 
рынкaм значительно возрос. В свою 
очередь, бизнес-сектор понял, что 
грузинскую продукцию принимают не 
только на рынке СНГ, она становится 
популярным уже и на рынке Евросоюза. 

Таким образом, национальная 
экономика в состоянии значительно 

повысить доходы от экспорта, но нужно 
развивать другие секторы экономики и 
продавать услуги. Грузия сегодня имеет 
достаточный интеллектуальный и 
культурный потенциал, для поддержания, 
воссоздания и модернизации таких 
успешных в недалеком прошлом, 
направлений как киноиндустрия 
(кинематограф–самый мощный медиум в 
трансформации национальной 
идентичности. Этодавно понялии США, и 
Испания, и Британия, и ЮжнаяКорея.,) 
этно-фешн-дизаин, живопись, которые 
наряду с быстро развивающимся 
туризмом и производством алкогольных и 
безалкогольных минеральных напитков, 
вполне в состоянии сформировать 
Грузинский брендинг для получения 
дополнительных конкурентных 
преимуществ при освоении 
национального и внешних рынков в 
условиях экономической глобализации. 

2. Ценности жителей страны как 
основа позиционирования бренда 
производимых продуктов, и как следствие, 
бренда территории. Конкурентные 
преимущества продуктов успешных 
международных компаний 
зафиксированы в определенной ценности 
или совокупности ценностей, которые 
исповедует народ, проживающий на 
территории страны-экспортера. Именно 
это дает возможность четко 
позиционировать бренд и вести понятную 
коммуникацию с потребителями, что 
рождает образы, ассоциации, связанные с 
определенным государством, формирует 
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определенный имидж, и, как следствие, 
бренд данной территории. Например, 
производя часы, Швейцария 
демонстрирует такую ценность как 
точность, что может характеризовать 
целую нацию швейцарцев. Результатом 
такого восприятия Грузии могут стать 
вековые традиции бесконечного 
человеколюбия и гостеприимства грузин. 

3. Формулирование измеряемых 
параметров бренда (рейтинги, индексы). 

На сегодняшний день в мире 
существует несколько методик 
ранжирования брендов территорий. 
Наиболее известные– The Country Brand 
Index и The Anholt Nation Brands Index6. 
Экспорт является неотъемлемой 
составляющей всех существующих 
рейтингов и может значительно влиять на 
общее место страны в рейтинге брендов 
территорий. Параметры категории 

                                                           
6 Hациональные бренды оцениваются по 

шести ключевым атрибутам, которые в свою 
очередь определяются 23 параметрами: 
экспорт (внешняя репута- ция и 
привлекательность товаров и услуг, 
выпускаемых в стране), государственное 
управление (имидж власти и восприятие 
качества госуправления), культура (интерес к 
национальной культуре и истории, оценка 
спортивных достижений и т.п.), люди (мнение 
граждан других стран о жителях страны как 
работ- никах, друзьях, партнерах по бизнесу), 
туризм (привлекательность страны для 
туризма), иммиграция/ инвестиции 
(привлекательность страны для инвестиций и 
талантов) 

«экспорт» могут быть выражены такими 
показателями как легкость ведения 
бизнеса, инвестиционный климат, 
уровень экономической свободы страны, 
наличие конкуренции между компаниями 
внутри страны, известность торговых 
марок страны, уровень коррупции и т.д. 

В рейтинге стран-экспортеров в 2016 
году Грузия занимает 69 место [5] объем 
экспорта составил $3,58 [6], По данным 
рейтинга Всемирного банка 2017 Года по 
ведению бизнеса среди 190 стран мира 
Грузия занимает 16-е место. Вообще 
Грузия помногим показателям поднялась 
вверх-- по индексу глобальной 
конкурентоспособности, Грузия по 
сравнению с 2015-2016 годом, поднялась 
на 7 пунктов и среди 138 стран занимает 
59-е место, и она опережает такие страны, 
как Румыния, Словакия, Венгрия и 
Хорватия. Индекс был разработан 
Всемирным экономическим форумом и 
учитывает 114 индикаторов, которые 
влияют на производительность и 
долгосрочное благосостояние. Среди 
наиболее успешных грузинских брендов 
можно назвать „Боржоми”, „Хванчкара”, 
„Сараджишвили”, „Автандил” 

4. Определение лиц, ответственных 
за развитие бренда. Чаще всего личности, 
с которыми ассоциируется определенная 
территория, появляются стихийно и 
благодаря своим талантам и активной 
деятельности все больше укрепляются в 
сознании аудитории. Это могут быть как 
публичные лица государства, так и 
деятели культуры, спорта, науки, 



135 
 

искусства и т.д. Например, Австрия 
выпускает ряд продуктов под торговой 
маркой «Моцарт», а сувениры с 
изображением картин Густава Климта, 
являются, главной ассоциацией с этой 
страной. Крупнейший бренд США–Apple 
отождествляется со Стивом Джобсом–
великим предпринимателем эпохи 
высоких технологий и т.д. 

Грузия сегодня чаще всего 
ассоцируется с политическими деятелями 
и прославленными представителями 
культуры и спорта. 

5. Заинтересованность и 
вовлеченность в процесс брендинга 
государственных институтов и их 
эффективное взаимодействие между 
собой. Такие страны как Канада, 
Австралия, Япония, Финляндия 
специально создавали платформы для 
продвижения программы «Made in…», 
которые координировали предприятия и 
государственные институты различных 
отраслей деятельности.  

6. Непрерывный мониторинг рынка 
и особенностей целевых аудиторий, на 
которые направлен брендинг. Новые 
бренды, которые необходимо продвигать, 
могли бы ускоренно и эффективно 
развиваться на основе старых и позитивно 
известных брендов. ДляГрузии, имеющего 
относительно невысокий уровень 
узнаваемости в мире, жизненно важно 
найти свое уникальное преимущество. 
Ключевые ценности национальной 
идентичности новых брендов помогут 
понять, кто наши конкуренты, кто наши 

целевые аудитории, какие сообщения и 
каналы коммуникаций необходимы для 
того, чтобы эффективно воздействовать 
на них. 

Таким образом, анализ 
международной практики продвижения 
брендов территорий позволил выявить 
основные проблемы брендинга Грузии, 
как экспортера и применить сценарии 
«работающих» моделей для 
рекомендаций по продвижению бренда 
«Грузия». Среди них целесообразно 
выделить историческую уникальность, 
многонациональность и самобытность 
государства, миролюбие народов, 
развивающую инфраструктуру, 
современные достижения и т.д. 

Основными задачами концепции 
нового бренда и позиционирования 
страны могут быть следующие 
направления: 

1. Продвижение национального 
бренда является крайне важным для 
любых, особенно малых государств. При 
этом, экономический рост и динамичное 
развитие отношений с другими 
государствами, во многом, зависятот того, 
каким образом сформирован и 
продвигается на внешнем рынке бренд 
страны. В этом смысле законы 
конкуренциии маркетингового 
продвижения одинаковы и на уровне 
государства, и на уровне бизнеса. 

2. Вкладывать деньги в бренд 
страны выгодно всем: правительству, 
бизнесу, обществу. Опыт развитых стран 
показывает, что правительство должно 
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финансировать приблизительно 10-20% от 
общего бюджета данного направления. В 
то же время бизнес может выступить 
основным спонсором, поскольку от 
положительного имиджа страны, впервую 
очередь, выиграет он сам, а потом уже 
государство и население. 

3. Компании «Made in…» должны 
быть ориентированы как на внутренний, 
так и на внешний рынок потребителей. 
Нужна программа популяризации 
национальных продуктов среди 
населения. Учитывая международный 
опыт, эффективными являются отдельные 
маркетинговые программы для стран, 
которые уже являются или могут стать 
потенциальными импортерами 

4. Стратегия брендинга Грузии 
должна содержать четкие механизмы для 
создания лучших условий для ведения 
бизнеса внутри страны (как 
отечественным компаниям, так и 
иностранным партнерам), обеспечения 
позитивной информационной 
поддержки, позиционируя страну как 
надежного бизнес-партнера. 

5. Сегодня грузинские экспортеры, 
как никогда, рассчитывают на более 
активную поддержку со стороны 
государства. Необходимо 
усовершенствовать национальные 
законодательно-нормативные акты, 
регулирующие внешнеэкономическую 
деятельность, таможенное 
законодательство, создать благоприятные 
условиядля привлечения инвестиций, 

создать собственное экспортное кредитное 
агентство и т.д. 

6. Усовершенствовать и обеспечить 
непрерывность конкурентноспособного 
качества и количества изготавливаемой 
страной продукции, урегулировать 
правовые механизмы заключения 
международных контрактов и договоров 

7. Разработка национального 
маркетингового инструмента 
продвижения как национального бренда, 
так и составляющихего кластеров 
продукции и услуг. 

8. Создание качественно нового 
грузинского бренда, способного усилить 
позитивный имидж и репутацию страны, 
занять собственную нишу в мировом 
сообществе. 

Бренд Грузии, как символ страны, 
должен быть эксклюзивным, качественно 
отличающимся от других стран мира и 
легко -узнаваемым. 

9. Помимо визуализации бренда и 
всех вытекающих дизайнерских работ, 
необходимо создание событий, 
привлекающих всеобщее внимание. 
Практика последних лет показывает, что в 
области внешнего взаимодействия 
наибольший эффект от восприятия 
образа страны другими государствами 
оказывает проведение комплексных 
крупномасштабных мероприятий и акций 
с участием большой группы стран и с 
привлечением широких кругов 
международной общественности. 

В заключении можно отметить, что 
анализируя международный опыт 
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брендинга стран, можно сделать вывод, 
что страновой брендинг олицетворяет 
собой комплекс возможностей и гарантий 
реализации существенных интересов 
членов различных групп целевой 
аудитории, заинтересованных в наиболее 
эффективном использовании 
конкурентных преимуществ данной 
территории дляжизни, бизнеса, 
капиталовложений, отдыха, учебы и т.д. 
Брендинг страны–это стратегический 
подход к развитию этого преимущества и 

видения того, куда страна может 
двигаться. Без такого видения страна не 
сможет развиватся и конкурировать. В 
итоге государства должны 
профессионально позиционировать себя 
на мировом рынке: бренд и имидж страны 
должны стать составляющими 
национального капитала. Сегодняз алогом 
благосостояния и конкурентоспособности 
страны является ее экспортный потенциал 
и способность присваивать своим товарам 
и услугам статус международных брендов. 
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naliza subiectului despre interdis-
ciplinariteatea inevitabilă între arhi-
tectură şi ingenirie nu poate fi 

efectuată fără explicarea termenilor cheie.  
Arhitectura este ştiinţa şi arta de a 

proiecta şi a construi edificii după anumite 
concepţii estetice şi reguli tehnice [5, p. 96]. 

Ingineria reprezintă aplicarea cunoş-
tinţelor ştiinţifice, matematice în vederea 
proiectării, executării, întreţinerii, modificării 
unor structuri sau ansambluri. 

Pornind de la tratatul lui Vitruviu 
„Despre Arhitectură”, singura carte care s-a 
păstrat dintre numeroasele opere antice, 
definim legătura antică dintre arhitect şi 
inginer. Arhitectul era, la orgine, un archi 

(prim, principal) – tekton (dulgher, tîmplar), 
deci un şef de echipă, un meşter constructor, 
strîns legat de execuţie şi bun cunoscător al 
materialelor şi tehnicilor artizanale. Această 
legătură este susţinută şi de ideea unităţii a 
trei însuşiri ale arhitecturii, stabilite în baza 
principiilor de bază ale lui Vitruviu: 

1. Firmitas (soliditate, stabilitate) – 
domeniul staticii, al tehnicilor şi al 
materialelor de construcţie şi alegerea sitului, 
elementele ferme ale construcţiei, cum ar 
fi ceea ce numim astazi structura de 
rezistenţă. Termenul nu se referă însă strict la 
structura de rezistenţă, ci desemnează şi 
durabilitatea în timp a tuturor elementelor 
construcţiei. 

A 
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2. Utilitas (funcţionalitate) – folosinţa 
clădirii şi garanţia unei bune funcţionări. 
Acest termen desemnează toate deciziile de 
concepţie şi proiectare de natură a 
configurării construcţiei pentru a satisface 
cerinţele, scopul pentru care a fost proiectată. 

3. Venustas (frumuseţe, expresivitate) 
– de la numele zeitei frumusetii, Venus, 
cerinţe estetice/calităţi formale (proporţii, 
echilibru, ornament). Vitruvius, la fel ca şi 
arhitecţii Renaşterii, 1500 de ani mai tîrziu, 
erau în căutarea frumuseţii formelor, pro-
porţiilor, materialelor, compoziţiei, deco-
raţiei, precum şi a altor elemente care 
generează frumuseţea în arhitectură şi artă. 

Trebuie observat faptul că în timp ce 
Firmitas şi Utilitas se referă la concepte 
obiective şi cuantificabile, Venustas, fru-
museţea, este un concept abstract, subiectiv, 
variabil în timp, spaţiu şi diferă de la individ 
la individ, şi este foarte greu, dacă nu 

imposibil, de definit precis. Însă, în 
accepţiunea multor istorici şi arhitecţi, 
adevărata istorie a arhitecturii şi ingineriei 
începe din zona Greciei şi Romei antice, 
deoarece arhitecţii de aici căutau în mod 
susţinut şi ştiinţific obţinerea unui rezultat nu 
doar rezistent şi practic, ci şi frumos şi 
armonios, încă din faza de concepţie, iar 
rezultatul se materializează sub forma unei 
construcţii perfecte, conform proiectului. 

Perioada arhitecturii preistorice este 
preponderent caracterizată de construcţia 
locuinţelor şi a unor ansambluri megalitice, 
ce întruneau funcţiuni strict necesare vieţii şi 
de măsurare a timpului. Evoluţia locuinţelor 
începe de la structuri primitive din lemn şi 
oase de animale, care frecvent erau acoperite 
cu lut, nămol sau piei, ceea ce denotă doar 
rezistenţa şi funcţionalitatea spaţiilor locative 
create de om.  

 

 
Stonehenge (după www.tes.com) 
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Analizând unele ansambluri megalitice, 
observăm legătura interdisciplinară nu doar 
între arhitectură şi inginerie, dar şi 
matematică, astronomie, fizică etc. Un 
exemplu relevant al acesteia este ansamblul 
megalitic Stonehenge, situat în comitatul 
Wiltshire din Anglia. Un experiment digital, 
realizat în urmă cu câţiva ani de cercetătorii 
de la English Heritage, arată că orientarea şi 
structura pietrelor, precum şi drumul pe care 
veneau oamenii spre cercul de piatră 
demonstrează că megaliţii de la Stonehenge 
sunt un calendar solstiţial. 

Trecerea timpului a determinat dezvol-
tarea construcţiilor, tipurilor acestora, 
materialelor utilizate şi a tehnicilor de 
edificare. Facând trimitere la Egiptul Antic, 
menţionăm vechile oraşe egiptene care erau 
construite din piatră şi cărămidă. Urmele 
descoperite ilustrează stiluri variate de 
temple, construite din coloane de piatră şi 
lintouri (buiandrugi), sau faţade de piatră 
gravate şi piramide. Unul dintre primii 
arhitecţi cunoscuţi este considerat Imhotep, 

sub a cărui îndrumare a fost ridicată 
piramida de la Saqqarah, prima construcţie 
monumentală din piatră. Acesta este un 
exemplu unde poate fi observată univer-
salitatea arhitectului din perioada antică, 
acesta îmbinând profesiile de arhitect, inginer 
constructor şi om de ştiinţă. Ştiinta ingineriei 
iţi are rădăcinile în Roma şi Grecia Antică, 
fiind aplicată atât în domeniul militar, cât şi 
în aplicaţii civile, cum ar fi tehnologia 
construcţiilor, termelor, apeductelor, 
podurilor, drumurilor. Avîntul ingineresc a 
fost elementul cheie care a adus bunăstare, 
prosperitate şi a schimbat radical modul de 
viaţă al cetăţenilor oraşelor antice. Prima 
tehnologie inginerească preluată şi 
dezvoltată în domeniul construcţiilor a fost 
arcul de zidărie. Civilizaţiile lumii antice, 
oraşele Greciei Antice, respectiv Imperiul 
Roman au reprezentat o perioadă de 
dezvoltare puternică a rasei umane. În 
această perioadă arhitectura se situează la 
graniţa între artă şi inginerie şi a fost 
dezvoltată în mod ştiinţific şi unitar. 

 

 
Tehnologia română de execuţie a arcelor de zidărie (după Ţurcanu Costin Radu) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Imhotep
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Odată cu Renaşterea, meseriile arhi-

tecţilor şi inginerilor se dezvoltă treptat, 
îndepărtându-se de realitatea concretă a 
formei construite. Concepţia arhitecturală se 
distanţează de execuţia inginerească, astfel 
formându-se două profesii separate, ce au o 
singură origine. Revoluţia industrială a 
accentuat divizarea acestor două clase de 
specialişti, prin introducerea metalului ca un 
material de construcţie tot mai des utilizat, 
acesta fiind mai ieftin, uşor de manipulat, ce 
oferă mai multe posibilităţi constructive. Spre 
deosebire de structurile de piatră sau 
cărămidă, utilizate de arhitecţii secolului al 
XIX-lea, structurile din metal erau dezvoltate 
şi întrebuinţate de către ingineri. Iniţial, 
termenul de inginer echivala cu specialist în 
mecanisme, însă în momentul în care a 
devenit evident faptul că metalul poate fi 
utilizat în domeniul construcţiilor, inginerii 
au solicitat să proiecteze şi să calculeze de 
această dată elementele statice, cum ar fi 
grinzi de pod sau sisteme de acoperire a unor 
spaţii foarte mari.  

Exemplul clasic al acestei perioade îl 
reprezintă Turnul Eiffel, construcţie faimoasă 
pe schelet din oţel din Paris, care nu a fost 
întodeauna un simbol al Franţei. 
Nemulţumirile personalităţilor din lumea 
artei, inclusiv arhitecţi de vază, au izbucnit 
de la faza incipientă a construcţiei, întrucât 
această structură „monstruoasă” urma să 
umbrească toată arhitectura monumentală a 
Parisului. Scrisoarea de protest adresată 
autorităţilor, demonstrează indignarea 
oamenilor şi temerile acestora: „Noi, scriitori, 

pictori, sculptori, arhitecţi, pasionaţi de 
frumuseţea până acum intactă a Parisului, venim 
să protestăm cu toate forţele noastre, cu toată 
indignarea noastră, în numele gustului francez 
ignorat, în numele artei şi istoriei franceze 
ameninţate, contra ridicării, în plină inimă a 
capitalei noastre, a inutilului şi monstruosului 
Turn Eiffel, pe care răutatea publicului, adesea 
imprimată cu bun simţ şi spirit justiţiar, l-a 
botezat deja Turnul Babel. (…) Ca să vă daţi 
seama de ceea ce spunem, e suficient să vă 
închipuiţi pentru un moment un turn ridicol de 
înalt, dominând Parisul, ca un coş negru, uriaş, 
de uzină, strivind prin masa sa barbară Notre-
Dame, Sainte-Chapelle, Turnul Saint-Jacques, 
Luvrul, Domul Invalizilor, Arcul de Triumf, toate 
monumentele noastre umilite, toată arhitectura 
noastră micşorată, dispărând, deci, în acest vis 
stupefiant. Şi, vreme de 20 de ani, vom vedea 
turnul întinzându-se deasupra întregului oraş, 
fremătând încă de geniul atâtor secole, vom vedea 
alungindu-se, ca o pată de cerneală, umbra 
odioasă a coloanei odioase din bucăţi de fier 
îmbinate” [4]. 

În urma acestor evenimente se 
accentuează discrepanţa inutilă între 
arhitectură şi inginerie. Dezvoltarea 
materialelor şi tehnologiilor, inventate la acel 
moment, trebuia să consolideze interacţiunea 
dintre cele două ramuri, însă efectul produs a 
fost contrar aşteptărilor.  

Arhitectura secolelor XX şi XXI a fost 
momentul decisiv în relaţia 
interdisciplinarităţii între arhitectură şi 
inginerie, atestându-se noi tehnici de 
îmbinare a soluţiilor constructive cu cele 
estetice. După Sabrina Leon [1]. deosebim 
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mai multe tipuri de conexiuni între structura 
de rezistenţă şi aspectul arhitectural al 
clădirilor. 

1. Ornamentarea structurii de 
rezistenţă. Acest tip relaţie presupune 
proiectarea structurii de rezistenţă conform 
cerinţelor spaţial-volumetrice şi funcţionale 
impuse de destinaţia clădirii, apoi elaborarea 
aspectului estetic al construcţiei.  

2. Structura de rezistenţă în calitate de 
ornament. În acest caz, structura de 
rezistenţă joacă un rol mai mult estetic decât 
constructiv, având uneori forme complexe, 
elaborate doar pentru a accentua anumite 
părţi ale clădirii. 

3. Structura de rezistenţă ca şi 
arhitectură. Clădirile care se includ în acest 
tip de relaţie sunt zgîrie-norii şi clădirile cu 
deschideri mari, unde este necesară 
elaborarea unui proiect complex de 
rezistenţă, ce include şi arhitectura în sine. 

4. Structura de rezistenţă ca generator 
de formă. Structura de rezistenţă 
influenţează direct arhitectura clădirii, 
indiferent de faptul că aceasta este aparentă 
sau nu, designul trebuie să fie adaptat 
proprietăţilor, necesităţilor şi limitării 
scheletului ca o parte a vocabularului vizual. 

5. Structura de rezistenţă ignorată. 
Uneori forma clădirii este creată fără a ţine 
cont de scheletul portant, fapt ce este posibil 
datorită materialelor inovatoare, ce permit 
elaborarea unor compoziţii îndrăzneţe. 

6. Structura de rezistentă ca un 
simbol. Această categorie include clădiri 
reprezentate alegoric prin nişte structuri, care 
vizual ne oferă imagini analogice unor 
maşinării, staţii spaţiale şi aeronautice, ce 
îmbină atât esteticul, cât şi criteriul tehnic. 

7. Structura de rezistenţă şi 
arhitectura ca forme sintetizate. Categoria 
dată presupune definirea formei arhitecturale 
prin structura de rezistenţă. Această metodă 
poate fi realizată prin şase procedee diferite: 

a. structuri spaţiale; 
b. structură tip membrană; 
c. structură cu schelet; 
d. structură cu arce; 
e. structură tip cadru; 
f. pereţi portanţi. 

8. Structura de rezistenţă şi 
arhitectura ce forme constrastante. Această 
relaţie finală presupune un raport contrastant 
între arhitectură şi structură prin prisma 
scării de percepere, geometrie, materiale sau 
textură. 

În această cercetare se analizează 
evoluţia relaţiei interdisciplinare între 
arhitectură şi inginerie, cele două din urmă 
fiind strîns legate de-a lungul timpului cu 
diferite ascensiuni şi căderi. Practica 
mondială demonstrează necesitatea 
colaborării eficiente dintre ingineri şi arhitecţi 
în scopul elaborării unor edificii de valoare 
pentru societate. 
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Georgia is the leading country in the Caucasus region in terms of reforms, economic development and 
progressive democratic institutions. The priority of the country is to pass the path of Euro-Atlantic integration 
and offer investors a favorable environment for doing business, and to establish relationships with the subjects 
beyond the borders. 

Key-words: Georgia, economy, Caucasus region, borders. 
 

 
eorgia is geographically located at 
the crossroads of Europe and Asia 
and is the shortest transport route 

between the two regions. The unique and 
strategic location of the country allows for 
the use of growing trade flows between the 
European, Caspian, Central, and East Asian 
countries. One of the lowest and easy-to-
manage tax regimes in Georgia, political 
stability, improved business climate with low 
operating costs and the business-oriented 
government is creating an attractive 
environment for investments across the 
country. 

After signing the Deep and Compre-
hensive Free Trade Area Agreement with the 
European Union, Georgia is actively 
pursuing its efforts to move towards EU 
integration. 

Over the last two years, Georgia has 

experienced significant economic progress. 
According to the World Bank forecasts, the 
annual GDP indicator will increase by 5% 
over the next few years, creating a prospect 
of Georgia as one of the fastest-growing 
economies in the world. 

The agreement on the Deep and 
Comprehensive Free Trade Area Agreement 
between Georgia and the European Union 
allows Georgia to conduct part of the EU 
market (which includes 500 million people), 
and with the free trade agreement with 
Turkey and other neighboring countries and 
CIS countries, Ada Jens offers access to the 
EU market. In addition, Georgia has signed 
GSP (preferential trade agreement) trade 
agreements with the United States, Japan, 
Canada, Switzerland and Norway. 

The number of direct foreign 
investments is also increasing in Georgia. At 

G 
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the same time, the production, which 
contributes more than 17% of GDP, 
represents an important driving force for 
economic development of the country. In 
fact, in the last five years production has 
grown an average annual 19% growth. In 
2014, agriculture sector grew by almost 10% 
and industrial products - by about 7%. As for 
the transport and communications sector, it 
has increased by 13% since 2009 and accounts 
for almost 11% of GDP. 

Georgia is consistently ranked as the 
TOP performer in country policy and 
institutional assessments (CPIA) complied by 
international financial institutions (WB, ADB 
etc.) 

• Standard & Poor’s: BB- Stable 
(Affirmed in May 2014) 

• Moody’s: Ba3 Positive (Affirmed in 
August 2014) 

• Fitch Rating: BB- Positive (Affirmed 
in October 2014) 

• The Heritage Foundation ranked 
Georgia the 22nd among 178 countries 
Economic Freedom Ranking 

Corruption Free 
According to the Transparency 

International Global Corruption Barometer 
Georgia is perceived as a corruption free 
destination. 

Best Place to Start a Business 
Georgia is in top 15 best Doing 

Business Destinations according to World 
Bank. 

Reasonable Tax Policy 
 According to 2009 Tax Misery & 

Reform Index, released by Forbes Business & 

Financial News, Georgia is the fourth least 
tax burden country after Qatar, UAE and 
Hong Kong. 

Strategic location 
Located at the crossroads of Europe, 

Central Asia, Middle East and Africa Georgia 
is a key link in the shortest transit route 
between Western Europe and Central Asia 
for transportation of oil and gas as well as 
dry cargo. 

Stable macroeconomic environment 
In recent years, Georgian GDP has 

growth tendency. 
Liberal and free market oriented economic 

policy 
The Government of Georgia 

implemented reforms in tariff policy as well 
as in technical regulations sphere. As a result, 
Georgia has one of the most liberal foreign 
trade policies in the world, which implies the 
facilitated foreign trade regimes and customs 
procedures, low import tariffs and minimal 
non-tariff regulations. 

Developed infrastructure 
One of the top priorities for the 

Government of Georgia is coordinated 
functioning of transport fields, 
modernization-construction of transport 
infrastructure in accordance with 
international standards. The Government of 
Georgia is being implementing important 
infrastructure projects, which shall facilitate 
new cargo volumes through Georgia and 
increase effectiveness of functioning of 
transport systems. 

Enhanced Economic Prospects 
Signing of the Association Agreement 
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with European Union will encourage 
improvements in the rule of law and in 
effective governance, as well as further 
moves towards a well-functioning market 
economy through the removal of tariff and 
non-tariff barriers. 

 
Key Economic Sectorial Overview:  
Industrial Manufacturing and Proce-

ssing 
Georgia provides significant invest-

ment opportunities in manufacturing sector, 
which has attracted more than USD 0.5 
billion foreign direct investments since 2010 – 
2014*. New opportunities are expected to be 
grasped by Greenfield investments in export 
oriented manufacturing sectors, for which 
access to the European market would be 
attractive. The share of industry sector in 
Georgia’s GDP is 17.1% in 2014*. 

There are significant business opportu-
nities in processing of the primary 
agricultural goods into a higher value added 
products and supplying equipment and 
services (greenhouses, storage, deep-freeze 
facilities, packaging etc.). Georgian agricul-
ture offers foreign businesses the opportunity 
to invest in areas of unmet market demand, 
significant cost efficiencies and strong profit 
potential. 

Tourism and Retail Sector 
Tourism is another field, which 

witnessed significant growth in recent years 
and is considered to be an important driver 
of economic development and the creator of 
jobs as well as generator of revenues. The 
industry offers a wide diversification in 

terms of its sub-industries: summer sea 
resorts, four season mountain resorts 
(including skiing), spa-wellness, gaming and 
more. In fact, from 2003 year to 2014 the 
number of international visitors to Georgia 
has increased from 300 thousand to 5,5 
million. 

According to Hotel Market Report, 
prepared by Colliers International, the 
highest average occupancy rates in Tbilisi are 
in international midscale brand hotels 75% 
and in international upscale brand hotels 
74%. In addition, the ADR (Average Daily 
Rate) for International upscale hotels is - 203 
USD. 

With 17.4% of National GDP in 2014, 
trade is one of the largest economic sectors in 
Georgia. Annual per capita retail expenditure 
has doubled over the past decade. More than 
9% out of total international visitors visited 
Georgia for shopping purposes in 2013 year. 

Energy Sector 
Energy sector is attractive from the 

perspective of both existing natural resources 
and developing infrastructure, as the country 
possesses huge hydro resources and offers 
untapped potential for investment. For the 
last years, Georgian has become net exporter 
of electricity and currently utilizes only 18% 
of its vast hydro resources. Georgian power 
grid is connected to the grids of all of 
neighboring countries, which are faced with 
either a structural power deficit or expensive 
power generation. From 2010 to 2014* 
Georgian energy sector has attracted almost 
USD 750 mln. 
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Transport and Logistics 
Georgia is in a highly strategic location: 

It serves as an entry gate to the Caucasus and 
Central Asia as well as a stepping stone to 
the region. The country is the shortest route 
between the Black Sea and the Caspian Sea 
region. Construction of Baku-Tbilisi-Kars 
new railway line is on the final stage and it 
will further advance trade of goods in the 
whole region. The government is investing 
heavily in the development of road 

infrastructure-highways as well as local 
roads. At this stage, the government has 
negotiations with potential investors to build 
a new deep sea port in Anaklia on Black sea, 
with an ability to receive vessels of at least 
6,500 TEU capacity. The new port will bring 
Georgia's logistical capabilities to a new 
level. Therefore, Georgia wants and can be 
the best place for regional offices, regional 
stocks, and a part of various value chains. 

  
Area: 69,700 sq. km 

Population(2015) 4.5mln 
Life expectancy: 76 years 

Official language: Georgian 
Literacy:  99.7% 
Capital: Tbilisi 

Currency (code) Lari (GEL) 
GDP (2014*)  US $ 16.5 b. 

GDP real growth rate (2014*) 4.7%  
GDP per capita (2014*) USD 3 680.8 

FDI Inflows (2014*)  USD $1 272.5 mln 
Unemployment Rate 2013 14.6% 

External Trade Turnover Growth in 2014 5 % 
 

The existence of such potential of 
Georgia's economic growth has led to the 
Prime Minister's initiative, implemented by 
the Ministry of Economy and Sustainable 
Development and Agriculture for two years 
already within the framework of the program 
„Produce Georgia”, which is directed 

towards development and promotion. 
It should be noted that according to the 

data of April 2017, 246 projects are supported 
by the program „Produce Georgia”, with 
total investment of more than 565 000 000 
GEL and totally 11,000 people will be 
employed. 
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The business climate is one of the basic pillars of the development and advancement of a state under 
various aspects. Its analysis is extremely important for strengthening companies' capacities, which are the 
driving force behind the prosperity and economic growth of the state. For the Republic of Moldova, 
strengthening the business climate is a national priority and its analysis, as well as ways of developing and 
improving the business climate, play a crucial and extremely important role in changing the situation and 
overcoming barriers to entrepreneurial activity. The existing business climate is largely characterized by 
financial costs and unjustified costs, which have a direct impact on the economic growth of the state, and 
demolish the valorisation of the country's competitive and innovative potential. 

Key words: business climate, economic freedom index, small and medium enterprises, direct foreign 
investment. 

 
 
limatul de afaceri reprezintă unul din 
pilonii de bază ai dezvoltării şi 
avansării unui stat sub diverse 

aspecte. În Republica Moldova există o 
careva ameliorare a mediului de afaceri, dar 
la majoritatea capitolelor stagnăm. Un 
indicator, care agreghează diferiţi factori şi 
reflectă importanţa acestora pentru activitate 
economică şi implicit pentru procesul de 
investire este Indicele Libertăţii Economice. O 
economie este cu atât mai liberă, iar 
intervenţia statului mai mică, cu cât indicele 
este mai înalt. 

Republica Moldova are o economie în 
cea mai mare parte lipsită de libertate, 
potrivit Indicelui de Libertate al Fundaţiei 
Heritage 2018, raport care evaluează gradul 

de deschidere a economiilor naţionale. 
Potrivit studiului anual, „Indicele libertăţii 
economice 2018” (Index of Economic 
Freedom), publicat de Centrul de Cercetare 
American The Heritage Foundation, nivelul 
de libertate economică în ţara noastră a fost 
de 58,4 puncte din 100 posibile cu 0,4 puncte 
mai multe faţă de anul precedent. La fel ca 
anul trecut, în clasamentul mondial al 
libertăţii economice, Moldova, alături de 
Rusia (locul 107), Belarus (108) şi Ucraina 
(150), a intrat în grupul ţărilor cu economie 
preponderent nelibere. În anul 2017 ţara 
noastră este poziţionată pe locul 105 în 
clasamentul indicelui libertăţii economice, 
din 180 de state incluse în raport. 

C 
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Moldova se situează pe locul 40 din 
cele 44 de ţări din Europa, iar scorul său 
global este sub media regională şi mondială. 
Deschiderea guvernului faţă de investiţiile 
străine este sub medie, sectorul financiar este 
relativ stabil, însă nivelul de intermediere 
financiară rămâne superficial, iar intervenţia 
guvernului este semnificativă, se mai spune 
în raport. 

Primele 10 locuri ale clasamentului au 
fost ocupate de Hong Kong, Singapore, Noua 
Zeelandă, Elveţia, Australia, Irlanda, Estonia, 
Marea Britanie, Canada, Emiratele Arabe 
Unite, în care indicele libertăţii economice 
variază de la 77,6 la 90,2 puncte. Pe ultimele 
locuri s-au situat Venezuela – ce 25,2 puncte, 
şi Coreea de Nord – ce 5,8 puncte, incluse în 
grupul de ţări „reprimate” sau nelibere. 

Cei mai buni indicatori ai Moldovei se 
înregistrează în categorii precum libertatea 
fiscală – 90 de puncte, povara fiscală – 85,3 
puncte, libertatea comerţului – 78,3 puncte, 
libertatea monetară – 73,2 puncte, libertatea 
antreprenorială – 66 de puncte, libertatea de 
investiţii – 55 de puncte, dreptul de 
proprietate – 53,5 puncte, libertatea 
financiară – 50 de puncte, şi altele. 

Rata impozitului pe veniturile 
persoanelor fizice este de 18 la sută, iar a 
impozitului pe profitul agenţilor economici 
este de 12 la sută. Sistemul de impozitare 
include taxa pe valoarea adăugată. Povara 
fiscală totală este egală cu 31,6 la sută din 
produsul total intern. Cheltuielile 
guvernamentale s-au ridicat la 38,0 la sută 
din PIB, în ultimii trei ani, iar deficitul 

bugetar s-a cifrat la o medie de 2,1 la sută din 
PIB”, se arată în raport. 

Republica Moldova a obţinut note 
proaste la capitolul eficienţa judiciară – 26,3 
puncte, integritatea guvernării - 26,6 puncte 
şi drepturile de proprietate – 53,5 puncte. 

În general, în clasamentul actual s-au 
îmbunătăţit 6 indicatori ai Moldovei, 4 s-au 
înrăutăţit, 2 au rămas neschimbaţi.  

Pe parcursul ultimilor ani climatul de 
afaceri s-a îmbunătăţit într-o oarecare 
măsură. Guvernul sa orientat spre reforme, 
ce ar asigura un mediu facilitat pentru 
afaceri. Totuşi, doar prima etapă a „Legii 
Ghilotinei” a fost implementată, în timp ce 
realizarea celei de-a doua faze a fost 
tărăgănată. Mai multe proiecte de optimizare 
se implementează prea lent. La aceasta se mai 
adaugă instabilitatea mediului politic, 
corupţia şi birocraţia - factori ce menţin 
mediul de afaceri din Moldova mult mai 
nefavorabil decât în ţările analizate.  

În clasamentul „Doing Business 2018”, 
realizat de către grupul Băncii Mondiale, 
Republica Moldova ocupă locul 44. 
Reformele cadrului de reglementare au 
permis Republicii Moldova să avanseze în 
ratingul global „Doing Business” de la 
poziţia 83 din 185 de ţări în anul 2013 la 
poziţia 44 din 190 de ţări în anul 2018, ţara 
noastră având un indice de 73% din 100% 
(plus 0,2 puncte procentuale în comparaţie cu 
anul 2017) şi situându-se între Serbia şi 
România.  

Studiul Doing Business 2018 relevă 
principale probleme care influenţează 
negativ condiţiile de practicare a afacerilor în 
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Republica Moldova. Acestea sunt: iniţierea 
afacerii; condiţiile de import / export; 
protecţia investitorilor; autorizaţiile pentru 
construcţii; 

Iniţierea unei afaceri în Moldova este 
un proces destul de anevoios în comparaţie 
cu alte state din regiune. Ceea ce evidenţiază 
poziţia Moldovei sunt costurile raportate la 
venitul pe cap de locuitor, unde ţara este 
plasată penultima, indicând prezenţa unor 
costuri comparative mai ridicate. Aici trebuie 
menţionat că o eventuală creştere mai 
evidenţiată a produsului intern brut al ţării ar 
putea modifica considerabil acest indicator. 

Experţii au constatat o stagnare a 
costului reglementării afacerii în Republica 
Moldova. La capitolul crearea unei afaceri, 
Republica Moldova a acumulat un scor de 
93,76 de puncte din 100.  

Deosebit de împovărătoare pentru 
agenţii economici sunt operaţiunile de 
export-import, întrucât şi costurile asociate 
operaţiunilor transfrontaliere depăşesc media 
regiunii Europei de Est şi Asiei Centrale. 
Astfel pentru o ţară mică care nu dispune de 
o piaţă internă considerabilă, acest fapt ar 
putea reprezenta un impediment în 
dezvoltarea economică. Acelaşi impediment 

ar putea îngreuna tranzitul de mărfuri pe 
teritoriul ţării, în acest fel limitând extinderea 
serviciilor asociate, în special cele de 
transport.  

Protecţia investitorilor este mai rea ca 
în alte state din regiunea Europei de Est şi 
Asiei Centrale, fapt ce denotă probleme la 
acest capitol. Indicele protecţiei investitorului 
este de 44,7 pentru Republica Moldova fiind 
sub media regiunii, care este de 5,5.  

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
contribuie la creşterea competitivităţii 
naţionale, la ameliorarea situaţiei economice, 
stimulează creşterea producţiei, participă la 
crearea noilor locuri de muncă, îşi aduce 
aportul la soluţionarea problemei dezvoltării 
regionale.  

Antreprenoriatul se manifestă în 
economie sub o multitudine şi diversitate de 
forme, cu rezultate foarte diferite care nu se 
reflectă doar în bunăstarea economică şi 
financiară. În aceeaşi măsură, IMM sunt 
asociate cu progresul tehnologic, reducerea 
inechităţilor sociale, reprezentând o 
componentă indispensabilă a economiei de 
piaţă, servind drept sateliţi pentru 
întreprinderile mari. 
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Figurа 1. Роndеrеа întrерrindеrilоr miсi şi mijlосii în tоtаlul întrерrindеrilоr din Rерubliса Mоldоvа în аnul 2016 ре 

рrinсiраlii indiсаtоri 
Sursа: еlаbоrаt dе аutоr în bаzа dаtеlоr Birоului Nаţiоnаl dе Stаtistiсă din Rерubliса Mоldоvа. 

 
IMM deţin un rol important în 

dezvoltarea economiei Republicii Moldova, 
ponderea acestora la formarea PIB în anul 
2016 a constituit 32%. IMM contribuie 
nemijlocit la crearea locurilor de muncă, 
stimulează concurenţa, contribuie la creşterea 
exporturilor, favorizează crearea şi 
implementarea inovaţiilor şi a noilor 
tehnologii. În comparaţie cu întreprinderile 
mari, ÎMM sunt mai flexibile, reacţionează 
mai operativ la schimbările mediului de 
afaceri şi la cerinţele crescânde ale pieţei. 
ÎMM constituie cea mai răspândită formă de 
afacere în toată lumea. 

Un alt indicator care reflectă calitatea 
climatului de afaceri sunt investiţiile străine 
directe (ISD). Un volum mare al investiţiilor 
străine directe înseamnă o încredere acordată 

de către mediul de afaceri străin economiei 
naţionale. Volumul relativ scăzut al 
investiţiilor în Republica Moldova se pare că 
este condiţionat în mare parte de un cadru de 
reglementare mai puţin favorabil în 
comparaţie cu ţările din regiune. 

Dezvoltarea economică optimă, în 
primul rând, investiţii în capitalul fix a sferei 
productive, fapt adeverit de teoreticieni, cât 
şi de practicieni [4, p.130], însă puţin aplicat 
în perioada de referinţă în Republica 
Moldova. Investiţiile proprii, cât şi investiţiile 
străine directe (ISD), nu s-au caracterizat 
printr-o alocare clasică, conform teoriei lui J. 
Keynes, ci au fost utilizate, preponderent 
satisfăcând necesităţile de consum 
neproductiv (figura 2). 
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Figura 2. Dinamica investiţiilor străine directe în economia Moldovei  

în perioada anilor 2010-2016 (în mln dolari) 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 

 
Analiza dinamicii investiţiilor străine 

directe pentru perioada 2010-216 denotă 
creşterea esenţială a volumului acestora, dar 
totodată şi lipsa oricărei tendinţe stabile în 
atragerea lor. Astfel, fluxul de investiţii 
străine directe a crescut treptat până în anul 
2011, care a constituit 242,6 milioane, apoi s-a 
redus în anul 2012 până la 167,1milioane 
dolari. O asemenea instabilitate în dinamica 
investiţiilor se explică prin starea schimbă-
toare a climatului investiţional în republică, 
mai cu seamă prin imprevizibilitatea şi 
incertitudinea situaţiei economice şi politice a 
ţării şi riscul de ţară, asociat acestei situaţii. În 
anii 2013-2016, fluxul de investiţii străine 
directe au o tendinţă ascendentă. Sporirea 
investiţiilor, în mare măsură, a contribuit la 
creşterea volumelor veniturilor reinvestite. În 
anul 2016, au fost atrase investiţii străine 
directe în sumă de 249,74 milioane dolari, 
ceea ce este cu 28,8% mai mult faţă de anul 
2010. 

O asemenea instabilitate în dinamica 
investiţiilor străine directe în perioada 2010-
2016 se explică prin starea schimbătoare a 
climatului investiţional în republică, mai cu 
seamă prin imprevizibilitatea şi incertitu-
dinea situaţiei economice şi politice a ţării. 

În Moldova creşterea semnificativă a 
investiţiilor capitale a fost în mare măsură 
condiţionată de influxurile de investiţii 
străine. Rolul investiţiilor străine directe 
europene a fost major pentru ţară, acestea 
constituind cca. 70 % din stocul total de 
investiţii străine directe în Moldova. 

Criza din 2008-2009 a afectat 
semnificativ chiar şi acest nivel scăzut de 
atragere a investiţiilor străine directe. Astfel 
investiţiile străine directe în Republica 
Moldova au scăzut de la 12% din PIB în 2008 
la doar 2,5% din PIB în 2009. Apoi ele destul 
de lent au început să-şi revină în perioada 
următoare ajungând la 3,7% din PIB în 2016, 
însă fără o accelerare a progresului.  
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Figura 3. Ponderea investiţiilor străine directe în PIB, %  

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova 
 
Deşi în anii 20012-2016 stocul investi-

ţiilor străine directe în economia Republicii 
Moldova a crescut an de an, ponderea 
acestora atât în capitalul fix al ţării, cât şi în 
PIB rămâne a fi destul de modestă. 

Mai relevantă este comparaţia efectuată 
pe baza ISD per capita. Cu titluri investiţii 
străine directe pe cap de locuitor de 199,7 
dolari în anul 2016 Moldova înregistrează cea 
mai mică valoare în acest sens în grupul de 
ţări asemănătoare. Stocul de investiţii străine 
în Bulgaria este aproape de şase ori mai 
mare, iar în România – mai mult de trei ori. 
Totuşi, în comparaţie cu unele ţări din CSI, 
precum Belarus, volumul investiţiilor străine 
directe pe cap de locuitor în Moldova este 
mai mare. 

Comparativ cu ţările Parteneriatului 
Estic, Republica Moldova are printre cele mai 
slabe performanţe de atragere a ISD, calculat 
la numărul populaţiei. Performanţa 
Republicii Moldova este de 2 ori mai mică 
decât media celorlalte state ale Parteneriatul 

Estic, ţara noastră atrăgând doar 66$ faţă de 
indicatorul mediu de 140$ în grupul acestor 
ţări: 165 USD în Belarus, 365 USD în Georgia 
şi 419 USD în Azerbaidjan.  

Conform opiniilor companiilor, investi-
torilor, experţilor, organizaţiilor financiare 
internaţionale, organizaţiilor neguverna-
mentale, dar şi reieşind din studiile efectuate 
până în prezent, aceste cauze pot fi 
generalizate în câteva principale şi anume: 
economia locală mică, resursele naturale 
limitate, infrastructura fizică şi socială sub-
dezvoltată, cadrul instabil al politicilor 
economice, climatul de afaceri nefavorabil, 
neîncrederea în justiţie, cât şi în anumite 
cazuri, conexiunea insuficientă a sistemului 
educaţional cu cerinţele pieţei şi un mediu de 
afaceri monopolist/oligopolist. 

Atragerea investiţiilor străine rămâne o 
prioritate a Guvernului, despre care este 
menţionat şi în Strategia Naţională de 
Atragere a Investiţiilor şi Promovarea 
exporturilor pentru 2016-2020.  
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This article explores the potential of teaching intercultural competence in foreign language courses 
through the example of a pedagogical experience in a higher education institution. 

It provides a picture of intercultural dimension of foreign language education and foreign language 
teachers‘ social and moral responsibilities. Successful intercultural interactions presuppose unprejudiced 
attitudes, hence learners‘ intercultural competence: tolerance and understanding of other cultures as well as 
cultural self-awareness. Intercultural communicative competence can therefore be considered as one of the 
central aims of foreign language education so that learners can successfully communicate with people from 
different linguistic and cultural worlds. However, this article calls again to the problem of assisting the 
integration of intercultural communicative abilities into classrooms. 
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verybody talks about the internatio-
nalisation of higher education and 
we see it everywhere on the agenda. 

The global competition for talents, the 
emergence of international branch campuses, 
the debate on use of agents for recruitment of 
students, the internationalisation of the 
curriculum, all this is widely debated on all 
levels and around the world. 

The internationalization of higher edu-
cation has intensified dramatically over the 
last fifteen years creating far reaching 
opportunities. The boundaries between re-

source countries and target countries of 
internationalisation have started to become 
blurred. The positive conclusion one could 
draw from this picture is that interna-
tionalisation is on the rise in higher edu-
cation. But there are also concerns, threats 
and limitations in respect with teaching 
practices. More specifically, concerns revolve 
around problems which may arise in a 
classroom due to different teaching and 
learning cultures as well as preconceived 
cultural traits. From a teaching perspective it 
is important to discuss how the familiarity of 

E 
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a student with a teaching tradition can create 
obstacles in an international classroom and 
what solutions can be provided. 

So, which may be those potential 
challenges? According to Griffiths we use the 
term „learning shock” in order to refer „to 
experiences of acute frustration, confusion 
and anxiety experienced by some students… 
[that] find themselves exposed to unfamiliar 
learning and teaching methods, bombarded 
by unexpected and disorienting cues and 
subjected to ambiguous and conflicting 
expectations” [10, p. 257]. Although to a great 
extent this shock is dependent on the 
individual student, a multicultural teaching 
and learning environment can definitely have 
a significant effect.  

Thus, when referring to the interna-
tionalization of the classroom we can identify 
three main challenges related with language 
barriers, different learning styles and the 
preconceived cultural traits. Altogether, these 
realities pose significant limitations to 
teaching and lecturing practices while they 
also affect the assessment methods which can 
be used in a classroom. At the same time 
however, the fact must be stressed that many 
faculty members are not sufficiently 
prepared to confront the challenges which 
may arise in an international and 
intercultural classroom. The reason is that 
there is a similar cross-cultural environment. 
The lecturers and teachers have only a basic 
training based on the different learning styles 
which they might be confronted with but 
more importantly they are not well prepared 
for negotiating with other cultures.  

One of the main problems with 
teaching in an international classroom can be 
limited participation. International students 
may have a different perception of the lecture 
practice and thus react differently in a more 
„open” classroom environment of for 
instance a western classroom. They may 
think that it is not necessary to disrupt the 
lecture in order to ask questions as they deem 
the teacher's ideas and perceptions as 
authoritative and respectful. Another reason 
for limited participation could be a limited 
command of language which may discourage 
students from expressing themselves 
publicly. Even more so if the foreign students 
are a minority in the classroom. 

Another problem with which a teacher 
or lecturer may be confronted with concerns 
the formation of groups in an intercultural 
classroom. I consider this to be an important 
challenge which undermines the ultimate 
goal and objective of an international 
classroom which is to promote interactive 
knowledge through a multicultural setting. It 
is generally believed that students who share 
similar cultural and educational backgrounds 
will tend to form groups together avoiding 
an interaction with native ones.  

Overall, these more specific problems, 
if not taken under consideration and treated 
properly, can affect the motivation and self-
image of the international student and hinder 
hers/his academic success. The lack of 
participation in the classroom or the 
formation of groups with always the same 
people that share similar cultural traits can 
foster the emergence of stereotypes among 
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the students and thus an unwillingness to 
open up and interact with the „others”. It is 
thus important that the students do not feel 
isolated from their local peers and the host 
culture. 

After considering the above-mentioned 
problems it is worth asking what are the 
potential solutions to these challenges. Gopal 
provides an extensive discussion on the three 
core elements which can facilitate the 
acquisition of „intercultural competence” for 
a teacher or lecturer [9, pp. 373-381]. These 
are based on Deardorff’s process model of 
intercultural competence and center on 
attitudes, knowledge and comprehension 
and skills. Starting with attitudes, it mainly 
refers to the recognition from the teacher that 
she/he operates in a multicultural classroom. 
In this respect it is important to show respect 
and value other cultures but also self-reflect 
on hers/his motivations for teaching. As 
regards knowledge and comprehension, 
Gopal refers to the possibility in which 
faculty members receive some kind of 
cultural mentoring in order to become 
acquainted with potential cultural differences 
[9, p. 373-381]. Cultural selfawareness, some 
knowledge of how gender roles are viewed 
in different cultures and improving ones 
language skills are deemed as important. 
Finally, skills mainly refer to the individual’s 
ability to self-reflect on her/his role in the 
classroom and choosing between being a 
lecturer or a teacher. Also, it refers to 
communication skills and specifically ones 
capacity to „negotiate different cultures” by 
entering into a meaningful dialog which 

overcomes misconceptions and fosters the 
building of collective meaning. It is evident 
that the internationalization of higher 
education implies a level of uncertainty 
regarding the level of understanding 
achieved between teacher/lecturer and 
students. It is the same kind in uncertainty 
that leads to the „learning shock”. For this 
reason, one basic solutions to this problem 
could be achieved through what is called a 
„getting to know” strategy. Early on, from 
the first seminar, the students and the teacher 
should be allowed to present themselves. 
Additionally, the lecturer could pose some 
introductory exploratory questions in order 
to assess the students previous knowledge on 
the topic/theme to be lectured and in this 
way „break the ice” within the group of 
students. 

Faculty members can also play a central 
role in the formation of groups in a way 
forcing collaboration between students that 
may not necessarily share similar educational 
and cultural backgrounds. It is necessary to 
underline the importance of groups compo-
sition. Small groups that consider the 
composition balance between local and 
foreigner students with clearly defined tasks 
that expect every person to participate in the 
group work can remedy the problem. 

In order to foster classroom partici-
pation, a special focus can be placed on the 
teaching language. For instance, when it 
comes to the use of English and the active 
participation in the classroom, the teacher/ 
lecturer should let the students know that the 
use of correct language is not an aim in itself. 
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It is rather more important that she/he feels 
relaxed and confident to express 
herself/himself and engage in the classroom 
as this is valued and appreciated more 
highly. 

Finally, feedback to learning is considered 
very important for the advancement of the 
student’s learning. From the study by 
Kingston and Forland it was observed that 
international students needed to have more 
detailed feedback and one suggestion was 
getting it in a written form [12]. Although 
time consuming, it is an effort which might 
help students relocate themselves in the new 
cultural-teaching environment they operate 
and possibly provide them with answers on 
whether they are referencing and drafting 
their papers properly. After all, teachers do 
not always achieve what they think that they 
are achieving, making the need for more 
constructive feedback strategies even more 
imperative. Additionally, it is important that 
the teacher or lecturer is aware of any 
support facilities in the institution which are 
primarily directed towards international 
students. The support facilities may also 
assist international students with psycho-
logical distress that they may experience. 
Gabb argues that although international 
students may perform equally well as the 

local students, they do not experience the 
same levels of stress and frustration [8, p. 
357-368]. Due to societal, teaching and 
learning cultural differences they need to 
spend more energy into adapting into the 
new reality.  

To conclude, it is estimated that the 
efforts to combat teaching discrepancies that 
arise from the internationalization of the 
classroom should have as a starting point the 
building of good teaching practices that 
address all and should not target specific 
international students – a strategy which 
would reinforce stereotypes and any 
isolation feelings. The aim of a teacher/ 
lecturer that acts in an international setting 
needs to promote intercultural learning. 
She/he should aim towards a „synergy of 
educational cultures”, where the expectations 
of international students (shaped by their 
different cultures and philosophies) are 
matched by the local institution’s academic 
rules and cultural norms. When studying 
abroad, especially for a short period of time, 
students should not be expected to replace 
their cultures with those in the hosting 
country. On the contrary, the purpose is to 
familiarize with the new culture and through 
a process of adaptation and synthesis, 
manage to acquire the necessary knowledge.  
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The poet Grigore Vieru admirably fulfilled the duty to instruct his readers by sacralising and 

emphasising the eternal values of humanity which come from God and which are directly and indirectly 
rendered in his writing from childhood to adulthood. The main themes that are sacralised in the poet’s literary 
output and that mark the core lines of the human existence are: mother, homeland, childhood, love, woman, 
parental home, ancestral speech, national liberty etc. Grigore Vieru is a poet of genius who lived with all his 
being for the Romanian people, for the Romanian language and for the sufferings of his compatriots. 
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„Scrie cu sufletul tău şi reciteşte cu sufletul altora.”  
Nicolae Iorga 

 
ntr-o literatură cu o mare densitate de 
valori (…) drumul spre originalitate al 
unui poet trece prin confruntarea cu 

predecesorii şi contemporanii săi” [3, p. 100]. 
Grigore Vieru este poetul care asemenea unui 
mesianic a parcurs drumul spre originalitate, 
rod al acestei experienţe fiind întreaga sa 
creaţie literară, ce oferă o nouă viziune 
asupra marilor teme de factură tradiţională.  

Considerând sacralitatea ca o trăsătură 
definitorie a oricărei fiinţei umane, indiferent 
de timpul în care a trăit, Mircea Eliade afirma 
în Sacrul şi profanul că în evoluţia omului nu 
poate fi anulat totalmente caracterul său 
religios şi existenţa sa în planul sacrului: 
„Oricare ar fi gradul de desacralizare a Lumii 
la care a ajuns, omul care a optat pentru o 

viaţă profană nu reuşeşte să abolească total 
comportamentul religios. Până şi existenţa 
cea mai desacralizată păstrează încă urmele 
unei valorizări religioase a Lumii” [5, p. 20], 
deoarece, susţine marele istoric al religiilor în 
Nostalgia originilor, „sacrul” este un element 
în structura conştiinţei şi nu un stadiu în 
istoria acestei conştiinţe. La nivelurile cele 
mai arhaice ale culturii, a trăi ca fiinţă umană 
este în sine un act religios, căci alimentaţia, 
viaţa sexuală şi munca au o valoare 
sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai 
degrabă a deveni om înseamnă a fi „religios” 
[6, p. 6]. 

Pornind de la această afirmaţie, în mod 
special de la ideea că însăşi existenţa umană 
este echivalată cu fiinţarea în spaţiul sacrului, 

„Î 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/
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poezia lui Grigore Vieru se plasează, implicit 
sau explicit, pe dimensiunea relaţiei omului 
cu Divinitatea, a căutării sinelui şi a regăsirii 
prin raportarea condiţiei umane efemere la 
cea a dăinuirii eterne, dincolo de timp şi 
spaţiu, a Dumnezeirii. Motivele-cheie, 
sacralizate în creaţia literară a poetului 
Grigore Vieru, ce marchează liniile esenţiale 
ale existenţei umane sunt mama, copilul şi 
copilăria, iubirea, frumosul, femeia, vatra, casa 
părintescă, Patria, graiul strămoşesc, libertatea 
naţională etc. 

În poezia Autobiografică, mama capătă, 
în condiţiile unei singurătăţi apăsătoare, (Prea 
singuri eram în casă / Ploi cu grindină când bat), 
imaginea lui Isus - Mijlocitorul între copilul 
ei şi Dumnezeu (Mama mea viaţa-ntreagă, / 
Stând la masă, ea şi eu, / Se aşeza între mine / Şi 
Preabunul Dumnezeu). Imensitatea credinţei în 
Dumnezeu a măicuţei din casa „văduvă şi 
tristă / De pe margine de Prut [6, p. 16]” face 
posibil un miraculos transfer imaginar prin 
care chipul Mântuitorului se reflectă în ochii 
scăldaţi de lacrimi de-atâtă suferinţă ai 
mamei poetului (Oh, şi crede-aşa într-Însul,/ Că 
în ochii ei cei uzi/ Chipul ei de pe icoană/ Se arată 
şi-L auzi) [9, p. 25]. Motivul mamei este 
prezentat ca o metaforă prin care se 
substituie, de fapt, imaginea bisericii 
persecutate de regimul comunist, mesajul 
desprins din această imagine este unul 
profund şi răscolitor totodată, necătând la 
faptul că regimul comunist a reuşit într-o 
mare măsură să alunge oamenii din biserică, 
nu a putut niciodată să alunge frica de 
Dumnezeu şi biserica din sufletele bunilor 
creştini, pentru că suferinţa, pe lângă faptul 

că este un „rod al păcatului” este, în acelaşi 
timp, un sigur mijloc prin care omul se 
apropie de Dumnezeu. 

În prefaţă la volumul de poezii 
Curăţirea fântânii de Grigore Vieru, scriitorul 
Vlad Pâslaru comentează poezia Făptura 
mamei, remarcând următoarele: „Vizual, 
făptura mamei e ca o Sfântă Marie de pe 
zidurile bisericilor, care merge pe nori, fără a 
le simţi împotrivirea, cu faţa deschisă ca o 
lumină internă ce se îndreaptă spre oameni, 
zicându-le parcă: „Eu v-am adus lumina 
lumii! Luaţi-o întru desăvârşirea voastră!” 
Genetic, între chipul Maicii Domnului şi 
imaginea din prima strofă atestăm o 
comunitate uimitoare de sensuri, seminţele ce 
zboară/ Intre ceruri şi pământ, fiind nişte raze 
de lumină. Spaţiul între ceruri şi pământ e 
hotarul între divinitate, spiritul universal şi 
existenţa terestră, panteistică a oamenilor. 
Aici zboară seminţele (ideile, credinţa în bine 
şi frumos) peste care mama ar putea călca (ar 
putea merge). Totuşi mama nu-i o fiinţă 
cerească, ci doar o asemănare cu aceasta: ai 
putea să mergi desemnează o acţiune 
prezumtivă…”[7, p. 7].  

 
Uşoară, maică, uşoară, 
C-ai putea să mergi călcând 
Pe seminţele ce zboară  
Între ceruri şi pământ. 
În priviri c-un fel de teamă, 
Fericită totuşi eşti –  
Iarba ştie cum te cheamă, 
Steaua ştie ce gândeşti.  

(Făptura mamei [9, p. 16].)  
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Referindu-se la această poezie Ion 
Alexandru avea să afirme: „Un asemenea 
imn închinat mamei este o capodoperă de 
valoare universală în simplitatea cea mai de 
peste vârfuri a unui clasicism nepieritor, 
mereu modern, apropiat fiecărei generaţii” 
[2, p. 7]. 

Substanţa poetică sacră a lui Grigore 
Vieru se constituie cu siguranţă şi în poeziile 
patriotice, fiind unul dintre susţinătorii 
Renaşterii Naţionale a basarabenilor, Grigore 
Vieru înţelege că revenirea unui popor la 
valorile autentice, autohtone ar fi imposibilă 
fără (re)primirea lui Dumnezeu în sufletul 
neamului. Poetul îndeamnă la o redeşteptare 
naţională în arhicunoscutul cântec Reaprindeţi 
candela [11, p.34], exprimat chiar în titlul 
poeziei, imperativul redeşteptării era reveni-
rea la datinile strămoşeşti, la icoanele şi la 
busuiocul care au vegheat şi au însoţit 
întotdeauna soarta acestui popor, chiar şi 
când era aruncat în Siberii de gheaţă: 

 
Reaprindeţi candela-n căscioare  
Lângă buuiocul cel mereu -  
Degerat la mâini şi la picioare,  
Se întoarce-acasă Dumnezeu. (…) 
Toate le ierţi, 
Doamne de Sus, 
Cu blândeţe măreaţă, 
Chiar şi pe cei  
Care te-au dus  
În Siberii de gheaţă!  

(Reaprindeţi candela [9, p. 124]) 
 

Sacrul în lirica lui Grigore Vieru reiese 
şi din toposurile creaţiei sale – casa părin-

tească şi patria ce sunt două dintre 
coordonatele spaţio-temporale ale poeziei 
vierene, încărcate cu semnificaţii mitice, 
arhetipale. Aceste cronotopuri se află într-o 
strânsă legătură, plăzmuind un spaţiu al 
fiinţării hristocentrice, de care este legat 
organic, cum este legată faţa cerului de 
pământ, fiindcă acolo şi-a început drumul 
vieţii, acolo e mama, acolo sunt prietenii, 
vecinii săi împreună cu care a îndurat 
foamea, a împărtăşit durerea, a aşteptat 
întoarcerea taţilor şi a fraţilor din război, în 
jocurile nevinovate ale copiilor, au străbătut 
uliţele satului. Devenind matur şi plecând de 
acasă, poetul este măcinat de o vină lăuntrică: 
„Tu mă iartă, o, mă iartă,/ Casa mea de 
humă, tu/ Despre toate-am scris pe lume,/ 
Numai despre tine, nu!” (Casa mea) [9, p. 16]. 

 Poetul asociază casa cu străbunii 
atunci când spune: „Oamenii la noi/ Primă-
vara/ Scot din malul Prutului/ Lut pentru 
casă: Îi scot pe străbunii noştri/ Prefăcuţi în 
lut” (Casa) [9, p. 67]. 

Generaţii după generaţii, în acest fel, 
oamenii îşi construiesc case, „frământă, dure-
ros, lutul/ Până când/ le sângeră picioarele” 
şi „înaintează tot mai mult” spre orizonturi, 
până când se contopesc cu străbunii.  

În Casa părintească găsim un îndemn de 
toată admiraţia, prin intermediul căreia poe-
tul ne îndeamnă să păstrăm cu sfinţenie 
moştenirea părintească, să valorificăm amin-
tirea părinţilor, fiind datoria cea mai sfântă a 
fiecărui om. 

 
E păcat, nu-i drept şi nu e bine 
Să vinzi casa care te-a-ncălzit. 
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Casa părintească nu se vinde, 
Nu se vinde tot ce este sfânt. 
Vom pleca şi noi cândva din viaţă 
Şi părinţii sus ne-or întreba 
Ce mai face casa lor cea dragă, 
Cine are grijă azi de ea.  

(Casa părintească [9, p. 134]) 
 
Altă entitate care ocupă un loc im-

portant şi este evocată în imaginarul sacru al 
creaţiei lui Grigore Vieru, fiind legată 
nemijlocit de casa părintească, de mama, de 
graiul matern, dar şi de tot spaţiul cotidian în 
care se desfăşoară existenţa umană este 
Patria. Poetul însuşi a propus în unul din 
aforismele sale o definiţie pentru termenul de 
naţionalist: „Eşti naţionalist în măsura în care 
îţi aperi Limba, Credinţa, Istoria şi Neamul”. 
După cum afirmă Ion Ciocanu „ poetul e un 
atare naţionalist, sinonim cu noţiunea de 
patriot, de fiu devotat al neamului din care 
descinde” [4, p. 37]. În acest context Ion 
Ungureanu menţionează, pe bună dreptate, 
că „Grigore Vieru este poetul acestei triste 
comete pre nume Basarabia. El şi-a cucerit 
dreptul de a fi numit poet naţional, poetul 
întregii ţări. Cărţile sale au trecut Prutul 
devenind o permanenţă vibrantă în casele 
românilor, iar Albinuţa sa polenizează cu 
hărnicie florile românismului, zburând pe 
deasupra sârmei ghimpate” [8, p. 3]. 

În întreaga sa activitate civică şi 
literară, Grigore Vieru manifestă un devota-
ment profund faţă de plaiul natal, faţă de ţară 
şi faţă de adevărul că basarabenii fac parte 
din marea familie a României, că toţi suntem 
români, din acest motiv a luptat cu toată 

fiinţa pentru trezirea conştiinţei naţionale, 
încercând să scoată la iveală acest adevăr, 
indiferent de împrejurări, de istorie, de 
conjuncturi, indiferent de orice. În nenu-
mărate rânduri, poetul menţionează faptul că 
am fost despărţiţi, dezlipiţi de „mamă”, 
rămânând orfani. Într-un articol al ziarului 
Literatura şi Arta poetul scria: „Noi, basara-
benii, suntem ca nişte copii orfani. Noi, 
românii din Basarabia, suntem aşa cum zic 
celebrele versuri folclorice: „Nu suntem săraci 
de-avere,/ ci săraci de mângâiere...” [1, p. 4]. 
Anume aceasta i-a servit un imbold puternic 
în lupta pentru propagarea adevărului, pentru 
reîntregirea ţării şi pentru trezirea conştiinţei 
pentru unitate „care a ţinut vie, de-a lungul 
istoriei, fiinţa noastră” [1]. 

Patria este ecoul dragostei pentru neam, 
este mormântul şi memoria strămoşilor, este 
lupta pentru pace, este pâinea cea de toate 
zilele, este libertate, este un trai mai bun. 
Grigore Vieru a fost inspirat anume de aceste 
realităţi, astfel el a ştiut să-şi cânte plaiul 
natal, dorul de adevăr, de libertate şi de 
dreptate.  

Prin toată poezia pentru Patrie ca un fir 
roşu străbate aceeaşi viziune originală, poetul 
cântându-i frumuseţea şi rodnicia, chiar dacă 
era nevoit vreo dată să recunoască de 
existenţa altor ţări frumoase, dar care nu ne 
aparţin şi nici noi nu le aparţinem. Cât de 
departe n-ar fi, poetul revine mereu la Patrie, 
întreaga fiinţă fiindu-i legată cu trup şi suflet 
de acest pământ: 

 
Dacă văzul meu vreodată 
În vreo luptă ar fi stins – 
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Te-aş găsi şi orb, Moldovă, 
Pe acest pământ întins. 
Te-aş găsi din fund de lume 
Într-o lună, într-o zi, 
După codru cu miresme, 
După cântec te-aş găsi.  

(Cântec tânăr [10, p. 46]) 
 
În toată creaţia sa poetul Grigore Vieru 

a ţesut cu fir de dor datoria de a-şi instrui 
cititorii, sacralizând şi punând accent pe 
valorile eterne ale omenirii care vin chiar din 
Dumnezeu, fiind redate în mod direct şi 
indirect, începând din copilărie şi până la 
maturitate. Aşadar, Grigore Vieru rămâne un 
poet de geniu care a trăit cu toată fiinţa sa 
pentru poporul român, pentru limba română 
şi pentru împărtăşirea bucuriilor şi a 
suferinţelor compatrioţilor săi, poezia căruia 
este o revărsare de doruri şi probleme 
existenţiale, formând câmpul magnetic unitar 
al universului său imaginar. Faptul că 

Grigore Vieru a fost poetul epocii noastre, 
poetul simbol al neamului nostru îl confirmă 
şi criticul şi istoricul literar Iulian Boldea: 
„Grigore Vieru întrupează, în ansamblul 
literaturii române, destinul unui scriitor cu o 
înzestrare spirituală de excepţie şi, în acelaţi 
timp, o impecabilă conştiinţă a naţiunii sale...  
Cred că latura de cea mai autentică 
profunzime a poeziei lui Grigore Vieru este 
aceea a responsabilităţii civice a scriitorului, a 
omului de cultură, care se simte, cu fiecare 
gest pe care îl face, cu fiecare cuvânt pe care îl 
rosteşte, adânc răspunzător de soarta 
neamului său, de destinul limbii în care s-a 
născut şi în care respiră” [10, p. 149]. Deci, 
prima şi suprema calitate şi la Omul, şi la 
Poetul Grigore Vieru este Dragostea, 
(Dumnezeu este Dragoste!) de mamă, de iubită, 
de frate, de limbă, de doină, de patrie, de... 
tot! fapt ce confirmă încă odată caracterul 
sacru al întregii sale creaţii.  
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Ethical behavior – a behavior that corresponds to a code of ethics of the enterprise or institution in which 
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omportamentul etic – o conduită ce 
corespunde unui cod de etică al 
întreprinderii sau instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea persoana în cauză. 
Conform legislaţiei la nivel de stat 

comportamentul etic este condiţionat de 
„Codul De Etică şi Conduită Profesională” al 
Ministerului Muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice. 

Codul de etică şi conduită profesională 
stabileşte normele fundamentale şi reguli 
morale şi profesionale la care aderă toţi 
demnitarii, funcţionarii publici şi personalul 
contractual dincadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, precum şi colaboratorii instituţiei. 

Cod de etică reprezintă un ghid în ceea 
ce priveşte comportamentul acceptabil din 
punct de vedere moral la nivel instituţional. 
Rolul codului este să ghideze comportamen-

tul moral al personalului şi colaboratorilor 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, atât în 
timpul activităţii profesionale, cât şi în afara 
acesteia (în măsura în care afectează 
imaginea instituţiei). Obiectivul codului este 
să contribuie la crearea unei conduite 
organizaţionale a integrităţii la nivelul 
Ministerului şi a unei microclime etice care să 
determine personalul şi colaboratorii să 
acţioneze cu încredere reciprocă şi în 
interesul cetăţeanului. Codul de etică şi 
conduită profesională pune accent pe 
formarea şi dezvoltarea discernământului 
moral al personalului şi colaboratorilor 
Ministerului în concordanţă cu valorile şi 
principiile organizaţionale, şi nu pe o 
respectare mecanicăa regulilor. 

C 
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Prezentul Cod are drept fundament 
patru valori – responsabilitate, profesio-
nalism, integritate şi transparenţă. 

Principiul responsabilităţii – personalul 
şi colaboratorii Ministerului trebuie să se 
asigure că prin modul în care îndeplinesc 
atribuţiile de serviciu sau desfăşoară orice 
altă activitate profesională colaterală respectă 
interesul public, interesele legitime şi drep-
turile cetăţenilor şi nu afectează demnitatea şi 
integritatea acestora. 

Principiul profesionalismului – toate 
atribuţiile de serviciu care revin personalului 
şi colaboratorilor Ministerului trebuie 
îndeplinite cu maximum de eficienţă şi 
eficacitate, conform competenţelor deţinute şi 
în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte 
reglementările legale. 

Principiul integrităţii în orice situaţie, 
personalul şi colaboratorii Ministerului tre-
buie să adopte un comportament bazat pe 
respect, imparţialitate, obiectivitate, onesti-
tate, egalitate de şanse şi nediscriminare, 
deschidere şi diligenţă faţă de cetăţean şi fără 
ingerinţe care să afecteze interesul public, 
interesele legitime şi drepturile cetăţenilor ori 
prestigiul fundamental. 

Principiul transparenţei – personalul şi 
colaboratorii Ministerului trebuie să promo-
veze guvernarea deschisă către cetăţean, să 
asigure accesul neângrădit la informaţiile de 
interes public, dar în acelaşi timp să protejeze 
informaţiile care nu sunt publice de care sunt 
responsabili ori de care au luat la cunoştinţă. 
Fiecare instituţie are propriul său cod de etică 
– codul deontologic al întreprinderii. 

Cod deontologic – codul de etică şi 
deontologie a administratorilor autorizaţi 
trebuie să cuprindă ansamblul caracte-
risticilor ce definesc calitatea activităţii 
profesionale a administratorilor autorizaţi, să 
stabilească regulile de conduită ale admi-
nistratorului în exercitarea atribuţiilor 
funcţionale, precum şi în afara acestora. 

Deontologia desemnează normele de 
conduită şi obligaţiile etice din cadrul unei 
profesii şi aplicarea anumitor norme morale 
particulare. Prin codurile etice se încearcă 
rezolvarea unor conflicte de interese în 
mediul intern şi în relaţiile externe ale 
organizaţiei, respective, statuarea unor 
principii şi cerinţe care să-i facă pe manageri 
mai sensibilila problemele etice. Ele nu conţin 
precepte pur teoretice, ci stabilesc 
semnificaţii practice, utile pentru toţi 
membrii organizaţiei. Aceasta nu înseamnă 
că un cod de etică asigură automat un 
comportament moral sau că poate acoperi 
toate situaţiile întâlnite în viaţa 
organizaţională. Limita de acţiune a 
codurilor etice constă în formularea lor în 
termini generali tocmai pentru că, la început, 
managerii şi subordonaţii lor se află în 
incapacitatea de a identifica toate problemele 
etice care pot apărea. Universităţile şi-au 
creat propriile coduri deontologice. 

Un cod de etică trebuie să prevadă: 
- modul în care membrii unei 

organizaţii să acţioneze într-o 
situaţie dată; 

- modul în care membrii organizaţiei 
ar trebui să gândească şi să se 
comporte; 
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- probleme cum ar fi: conflicte de 
interese, concurenţă, caracterul pri-
vat al informaţiilor, oferirea cado-
urilor, oferirea/primirea sponso-
rizărilor politice; 

- concurenţa dintre membrii unei 
profesiuni; 

- conflictele dintre membri; 
- relaţiile dintre profesionişti şi clienţi, 

consumatori, surse de aprovizionare 
sau beneficiari; 

- relaţiile angajaţilor cu superiorii; 
- relaţiile dintre practicieni şi 

specialişti într-o profesiune etc. 
Deontologia se referă la ceea ce este 

„drept”,”corect”, „just”. 
Calităţi personale – caracteristicile 

individuale ale membrilor grupului organi-
zaţional reprezintăun set propriu de valori pe 
care îl dezvoltă fiecare persoană încă din 
copilarie. 

Acest set de valori este influenţat de 
familie, şcoală, prieteni, societate etc. Fiecare 
persoană învaţă să distingă între „bine” şi 
„rau”, între „corect” şi „incorect”, structura 
psihică individuală şi sistemul de educaţie 
având cel mai puternic impact asupra 
stabilităţii acestui set de valori. 

Extraversiunea – reprezintă gradul în 
care cineva este sociabil, cordial, sigur de 
sine. Extraverţii se simt bine în situaţii 
sociale, căutând senzaţii şi emoţii, în timp ce 
acei care se situează la nivelul de jos pe 
această dimensiune (introverţii) le evită. În 
dependenţă de nivelul dimensiunii se 
determină comportamentul etic al persoanei 
în organizaţie. 

Stabilitatea emoţională – măsura în care 
o persoană are un nivel corespunzător de 
control, echilibrare, încredere în forţele 
proprii. Cei cu o stabilitate emoţională redusă 
tind spre şovăială şi deprimare. 

Agreabilitatea – măsura în care o 
persoană este prietenoasă. Persoanele agre-
abile se caracterizează prin încredere, loiali-
tate, altruism, colaborare, modestie, atenţie 
faţă de ceilalţi. Iar cei mai puţin agreabili sunt 
distanţi. 

Conştiinciozitatea – gradul în care o 
persoană este responsabilă aceasta reprezintă 
un fundament spre realizări. Oamenii mai 
conştiincioşi sunt de nădejde, pozitiv, compe-
tenţi, ordonaţi, autodisciplinaţi, au dezvoltat 
simţul datoriei, dorinţa de reuşită şi capaci-
tatea de a fundamenta. Oamenii mai puţin 
conştiincioşi nu sunt cea mai bună achiziţie 
pentru organizaţie. 

Deschiderea la nou – măsura în care o 
persoană gândeşte flexibil şi estefundament 
la idei noi. Oamenii mai deschişi tind spre 
activitate şi inovare, cei mai puţin deschişi, 
deseori, se opun schimbărilor. 

Codul etic al întreprinderii ar trebui să 
fie în perfectă coordonare cu „Regulamentul 
de activitate al organizaţiei”. Regulamentul 
de activitate al organizaţiei stabileşte condi-
ţiile şi modul de activitate a întreprinderii 
modalităţile posibile de atingere a obiecti-
velor ei care ar trebui să fie strâns legate de 
codul deontologic pentru a înlătura posibili-
tăţile unui comportament neetic încă de la 
faza de planificare. 

Odată cu avansarea nivelului de 
dezvoltare a organizaţiei cresc cerinţele faţă 
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de lucrători şi responsabilitatea faţă de clienţi 
si uneori nu este doar profitul pe prim plan, 
ci scopul principal este menţinerea brandului 
la un nivel corespunzător. Pentru acesta 
organizaţiile dezvoltă o cultură a responsa-
bilităţii sociale bazată pe etică în afaceri, 
respect pentru drepturile consumatorului, 
echitate socială şi economica, tehnologii 
preitenoase faţă de mediu, corectitudine în 
relaţiile de muncă, transparenţă faţă de 
autorităţile publice, integritate şi investiţii în 
comunitate. Serviciile sunt orientate spre 
îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor 
îndreptăţite ale părţilor interesate. Ea 
răspunde cerinţelor pieţei prin apropierea 
faţă de client, dorinţa de inovaţie şi preţul 
accesibil. Totodată, mediul înconjurător, 
protejarea sa, responsabilitatea faţă de 
comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt 
deosebit de importante pentru întreprindere. 
Strategia de dezvoltare durabilă a 
organizaţiei are la bază principiul conform 
căruia responsabilitatea faţă de om şi faţă de 
mediu sunt un fundament al identităţii. 
Compania este preocupată constant de 
creşterea nivelului implicării angajaţilor săi, 
reprezentanţilor săi, sindicatelor precum şi a 
celor din afara organizaţiei (creditori, 
consumatori şi investitori) în dezvoltarea şi 
implementarea practicilor sale în domeniul 
responsabilităţii sociale. 

Comportament neetic este acea condu-
ită ce nu corespunde normelor morale 
stabilite de instituţia în care îşi desfăşoară 
activitatea persoana în cauză. 

La fel cum etica se aplică în toate sferele 
activităţii umane, atât în sectorul public, cât 

şi în cel privat, la fel apare şi comportamentul 
contrar eticii şi moralei sănătoase. Astfel 
pentru a descoperi care sunt soluţiile în 
înlăturarea comportamentului neetic, trebuie 
să identificăm care sunt cauzele şi factorii 
care îl determină. Printre cauzele apariţiei 
acestuia se regăsesc: câştigul – care duce la 
numeroase tentaţii, mai ales când se 
anticipează un câştig consistent şi, în general 
este de asteptat să se adopte decizii neetice; 
conflictul de roluri – multe dileme etice care 
apar în organizaţii sunt în realitate forme ale 
conflictului de roluri care ajung să fie 
rezolvate neetic. O formă răspândită de 
conflict alrolurilor care generează 
comportamente neetice apare atunci când 
„rolul birocratic” al angajatului într-o 
organizaţie, intră în contradicţie cu rolul de 
„membru al unui corp profesional”; 
competiţia puternică pentru obţinerea de 
resurse deficitare poate stimula un 
comportament neetic; personalitatea – 
oamenii puternic orientaţi spre valorile 
economice sunt mai expuşi la un 
comportament neetic decât ceilalţi. În plus, în 
abordareaa chestiunilor morale de către 
oameni, există puncte de vedere diferite. În 
condiţii normale, este raţional să ne aşteptăm 
ca oamenii ce sunt mai conştienţi de 
problemele morale, să fie tentaţi să evite 
deciziile neetice, iar cei cu o mare putere 
personală (machiavelici) vor fi mai dispuşi să 
ia decizii neetice, folosindu-şi puterea pentru 
promovarea interesului personal mai de-
grabă decât pentru binele întregii organizaţii. 
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imensiunea morală constituie esenţa, 
verticalitatea personalităţii, care pro-
iectează, rezolvă, hotărăşte, rezistă în 

varii circumstanţe vitale şi sociale. Formarea 
moralei se produce în mediul social sub 
impactul diverselor valori treptat interio-
rizate de fiinţa umană. Calitatea valorilor 
interiorizate, circumstanţele vieţii şi poten-
ţialul uman constituie baza pentru formarea 
dimensiunii morale a personalităţii, care prin 
urmare ghidează întregul ansamblul uman. 

Pentru Milton Rokeach, valoarea este o 
credinţă persistentă, precum şi un mod specific 
de conduită sau un oarecare scop al existenţei, ce 
este preferabil în mod personal [3, p. 42]. O 
valoare vizată în termeni de atitudini se 
caracterizează prin trei dimensiuni: 

- dimensiunea afectivă, în măsura în care 
se manifestă un afect pozitiv sau negativ, cu 
privire la un mod specific de comportament sau 
scop al existenţei; 

- dimensiunea cognitivă, în măsura în 

care valoarea devine o credinţă, o instanţă ce 
informează într-un anumit fel faptele reale; 

- dimensiunea conativă, ce priveşte 
caracterul intenţional al comportamentelor. 

Valorile au atributele unor construcţii 
socio-culturale, în sensul că acestea sunt legate 
de anumite fapte sau evoluţii sociale. Ele însoţesc 
fenomenele de socializare şi le dinamizează 

O încercare de definire a valorilor dintr-o 
perspectivă psiho-socială găsim la Gustave 
Nicolas Fischer [3, p. 42]. „Valorile pot fi 
definite ca sisteme de evaluare socială, care 
rezultă din interacţiunea dinamică dintre individ 
şi societate, interacţiune prin care o societate sau 
un grup judecă modurile de conduită în funcţie 
de normele culturale care le situează într-o 
perspectivă apreciativă mai mult sau mai puţin 
pozitivă. Valorile pot fi considerate norme 
culturale ale judecăţii sociale”. Din definiţie 
propusă de savantul G. Fischer se pot extrage 
trei caracteristici esenţiale: 

- valorile se prezintă ca un ansamblu de 
idei care servesc drept criteriu de evaluare a 

D 
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indivizilor, a conduitelor şi obiectelor; valorile 
sunt instanţe evaluatoare ale tuturor comporta-
mentelor din societate; 

- valorile se organizează în jurul unor 
obiecte ce ocupă un loc central în acest sistem, 
din care emerg obiective secundare într-o ordine 
ierarhică descrescândă; 

- valorile pot avea un caracter contra-
dictoriu, în măsura în care coexistă norme relativ 
opuse, în aceeaşi societate, la un moment dat. 

Sub termenul de valoare V. Pâslaru 
desemnează totalitatea lucrurilor semnifi-
cative pentru om: un lucru este recunoscut ca 
valoare abia în momentul în care omul se 
raportează în mod personal la acest lucru. 
Lucrurile încă necunoscute de om nu 
reprezintă valori, adică faptul că cineva a 
auzit despre un anumit lucru, dar încă nu l-a 
cunoscut empiric sau teoretic, nu infirmă ci 
confirmă declanşarea procesului de 
cunoaştere [4, pp. 3-8]. 

P. Andrei, afirmând fundamentalitatea 
noţiunii de valoare pentru filosofie, 
descoperă şi esenţa educaţională a acesteia, 
deoarece filosofia nu numai că explică lumea 
prin valori logice, dar o şi transformă, în 
conformitate cu idealuri omeneşti etice[1]. 
Valoarea, conform aceluiaşi autor, „nu este 
un atribut nici al subiectului, nici al 
obiectului, ci o relaţie funcţională a 
amândurora în fenomenul valorii avem două 
elemente constitutive: subiectul şi obiectul. 
Subiectul valorii este persoana, iar obiectul 
este lucrul”. „Valoarea este rezultatul unui 
proces de cunoaştere.” 

Democratizarea vieţii sociale, libertatea 
personalităţii în gânduri, acţiuni etc. 
presupune şi un aflux de produse pseudo-

culturale, care nu se subordonează 
standardelor valorice, şi poate duce la 
apariţia a unor conflicte şi producerea unor 
procese (enculturaţia, acuturaţia, interculturaţie 
etc.). 

Răspunsurile valorice ale persoanelor, faţă 
de una şi aceeaşi realitate, pot fi diverse, 
împrejurările şi condiţionările socio-culturale 
diferite conduc la reale conflicte valorice. 
Conflictul valoric are două dimensiuni: 
dimensiune cognitivă şi afectivă (există două 
sisteme de răspunsuri (prin judecăţi, credinţe) 
privind realitatea, care creează la nivel 
individual o incertitudine), dimensiune socială şi 
relaţională (constă în diferenţierea sistemelor de 
răspunsuri în funcţie de persoana care răspunde, 
prin raportare la acestea) [1]. 

Conflictul nu este doar o problemă de 
informare, de cunoaştere propriu-zisă. El se 
înscrie într-o dinamică socio-cognitivă 
particulară. Primar, conflictul se manifestă ca un 
blocaj, ca o ruptură faţă de o anumită 
exterioritate. În acest caz, blocajul pune bazele 
unei schimbări de perspectivă, fiind o modalitate 
de asumare a noi valori, iniţiind şi o perioadă de 
tranziţie a valorilor. Prin urmare, conflictul 
naşte o nouă ordine a valorilor şi conţinuturile 
structurale în sistemul de valori, este motorul 
schimbării, factorul de destructurare necesară 
pentru o nouă structurare [1]. 

C. Cucoş conchide că valorile nu sunt date 
o dată pentru totdeauna, ci se transformă 
neîncetat. Poziţionarea statică în faţa valorilor 
este o conduită ce merită să fie pusă în chestiune. 
Conformitatea axiologică conduce la stereotipie 
şi rigiditate comportamentală. Probabil, cea mai 
importantă „metavaloare” ar consta în 
originalitatea noastră în a ne raporta la valori, în 
a le actualiza şi a le concretiza [3, p. 43-44]. 
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P.Andrei încadrează valorile în cultură 
şi, astfel, prin cultură propriu-zisă înţelege 
realizarea tuturor valorilor... Cultura este o 
obiectivizare a spiritului omenesc în 
activitate, în opere [1]. 

Cultura, în viziunea lui C. Clanet, poate fi 
definită ca un ansamblu de forme 
imaginare/simbolice care mediază relaţiile 
subiectului cu alţii şi cu el însuşi şi, în plus, cu 
grupul şi cu contextul; în acelaşi timp, în mod 
invers, formele imaginare/simbolice mediază 
relaţiile la nivelul contextului, grupului şi 
subiectului individual.  

Enculturaţia reprezintă procesul prin care 
un grup cultural încorporează la descendenţi 
elemente valorice specifice în vederea integrării 
optime în viaţa comunitară. Această acţiune nu 
este întotdeauna conştientă şi nu presupune 
numaidecât un cadru formal de transmitere a 
zestrei culturale. Prin enculturaţie se poate 
semnifica cumulul cultural achiziţionat în cursul 
vieţii, adică ceea ce este disponibil în mediu, deci 
fără a exista învăţare deliberată, prin contrast cu 
socializarea, care relevă acţiunile voluntare de 
integrare socială. Prin urmare, inserţia unei 
persoane în cultura sa se face, în mare parte, 
într-un mod inconştient. R. Dasen reduce 
enculturaţia „la o limitare progresivă a 
comportamentelor biologic posibile la cele care 
sunt socialmente acceptabile. Aceasta produce 
paradoxul prin care persoanele cele mai puternic 
enculturate sunt cele care sunt cel mai puţin 
conştiente de influenţa pe care cultura o exercită 
asupra lor” [3, p. 124]. 

Aculturaţia este un termen prin care se 
poate descrie fenomenul/procesul de împrumut al 
unor conduite şi valori de către un grup de la un 
alt grup cu care primul vine în contact. Factorii 
gradului de aculturaţie sunt nivelul şi 

amplitudinea educaţiei formale (ani obligatorii 
de şcoală), extensiunea câmpului de interacţiuni 
în reţeaua socială şi de muncă, vârsta la care se 
intră în relaţie cu grupul cultural diferit, statutul 
socio-economic al celor în cauză etc. Termenul 
„aculturaţie” a fost introdus de antropologul 
american G.W. Powel în 1880 pentru a descrie 
transformările culturale ale imigranţilor în 
societatea americană [3, p. 126].  

C. Cucoş explică întâlnirea interculturală 
ca o aculturaţie ce determină o reaşezare a 
valorilor personale, o altă dispunere ierarhică a 
lor, un fel de explozie axiologică necesară unei 
noi aşezări. 

J.W. Berry vorbeşte de un stres al 
aculturaţiei, care se materializează în anxietate, 
depresie, sentimente de marginalizare şi 
excluziune, identitate confuză, boli cu 
manifestare psihosomatică [3, p. 126]. Studiile 
transculturale au încercat să identifice factorii 
care favorizează apariţia stresului acultural: 

 modalităţile de aculturare (prin integrare, 
asimilare, segregare, marginalizare); 

 fazele aculturaţiei (contact, conflict, 
criză, adaptare); 

 natura societăţii dominante (multi-
culturală sau asimilaţionistă, cu prejudecăţi sau 
cu discriminare deschisă); 

 caracteristicile grupului aculturat 
(vârsta, statusul, suportul social); 

 caracteristicile aculturaţiei la nivel 
individual (atitudinal, comportamental, afectiv). 

După J.W. Berry, şase tipuri de schimbări 
sunt specifice fenomenului de aculturaţie: 
schimbări fizice (locuire, urbanizare etc.), 
schimbări biologice (noi boli, alimentaţie etc.), 
schimbări politice (pierderea autonomiei, a 
drepturilor etc.), schimbări economice (şomaj, 
salarii etc.), schimbări culturale (limbă, religie, 
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educaţie etc.) şi schimbări sociale (noi relaţii 
interindividuale şi intergrupale etc.). Modelul 
construit de J.W. Berry prezintă patru rezultate 
ale strategiilor de adaptare de fapt, patru tipuri 
de aculturaţie (asimilare, integrare, separare/ 
segregare, marginalizare) [3, p. 128]. 

Alt proces ce se întâlneşte prin intermediul 
democratizării, interrelaţionării este intercultu-
raţia.  

C. Clanet, prin interculturalitatea, desem-
nează ansamblul de procese - psihice, 
ralaţionale, grupale, instituţionale – generate de 
interacţiunile dintre culturi, în raportul unor 
schimburi reciproce, în perspectiva salvgardării 
unei relative identităţi culturale, ale partenerilor 
respectivei relaţii. 

Micheline Rey consideră, că „inter-
cultural” este, în acelaşi timp, semn al: 

 recunoaşterii diversităţii reprezentărilor, 
referinţelor şi valorilor; 

 dialogului şi schimbului între persoanele 
şi grupurile ale căror referinţe sunt diverse, 
multiple şi, adesea, divergente; 

 interogaţiei (aici se concretizează încă o 
nuanţă a lui „inter”: interogaţie) în recipro-
citate, prin raport cu viziunea egocentrică (sau 
socio-, etno-, culturo-, europeano-centrică) din 
lume şi din relaţiile umane; 

 unei dinamici şi al unei relaţii dialectice, 
de schimbări reale şi potenţiale, în spaţiu şi timp. 
O dată cu dezvoltarea comunicării, culturile şi 
identităţile se transformă, şi fiecare participă la 
transformarea altor culturi [3, p. 168]. 

Conform poziţiei lui Micheline Rey 
educaţia interculturală presupune cel puţin două 
dimensiuni, care se leugă indisolubil una de alta: 
o dimensiune de cunoaştere (care este de ordinul 
ştiinţei) şi o dimensiune a experienţei (subiectiva, 
relaţională) [3, p. 168]. 

În mod sintetic, educaţia interculturală 
vizează o abordare psihopedagogică a 
diferenţelor culturale (la nivel de personalitate, 
cultură, societate etc.), strategie prin care se iau 
în consideraţie specifîcităţile spirituale sau de alt 
gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau 
economică etc.), evitându-se, pe cât e posibil, 
riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre 
culturi sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a 
culturilor. Abordarea interculturală, se arată 
într-o lucrare lui Antonio Perotti editată de 
Consiliul Europei, care nu este văzută ca o nouă 
ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă 
metodologie ce caută să integreze, în interogaţia 
asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, 
antropologiei, ştiinţelor socialului, politicii, 
culturii, istoriei [3, p. 108]. 

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea 
unei educaţii pentru toţi, în spiritul recunoaşterii 
diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi 
societăţi, şi se referă mai puţin (sau deloc) la 
realizarea unei educaţii pentru culturi diferite, 
ceea ce ar presupune staticism şi o izolare a 
grupurilor culturale. Educaţia interculturală 
privilegiază interacţiunea şi dialogul, curajul de 
a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. 

Cercetările de psihologie „interculturală” 
(„cross-cultural”, în engleză) studiază direct 
interacţiunea dintre indivizi şi grupuri de origini 
culturale diferite. C.Clanet defineşte 
substantivele intercultural şi interculturale ca 
„ansamblul proceselor prin care indivizii şi 
grupurile interacţiunează în timp ce fac parte din 
două sau mai multe ansambluri ce se reclamă din 
culturi diferite...” [3, p. 109-110].  

Demorgon relevă că şi „culturile trebuie, 
întâi de toate, să fie considerate nu produse ale 
trecutului pe cale de dispariţie, ci matrici de 
acţiune şi de gândire, care se testează în funcţie 
de constrângeri noi”. Ne raportăm la elementele 
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culturale ca la ceva care transcende datele 
limitate ale unei existenţe determinate [3, p. 121]. 

Demorgon observă că „Metaculturalitatea 
este postulată ca acel nivel al cunoaşterii şi al 
existenţei care face posibil un anumit tratament 
al tuturor culturilor umane ca ansamblu” [3, p. 
122]. Metavalorile exced, prin constrângere şi 
putere de semnificare, sistemele axiologice 
particulare. Interculturalitatea reprezintă 
instrumentul prin excelenţă al punerii în scenă a 
dialecticii universal-particular. 

Suntem şi vom fi asaltaţi de varii 
culturi, cu sau fără voinţa noastră, în 
circumstanţe diferite. Se pun mai multe 
probleme: suntem în măsură să le primim; 
vom fi capabili ca, în condiţiile unei presiuni 
mari, să distingem valorile de nonvalori; ce 
poate şi ce trebuie să facă educaţia pentru 
raportarea autentică a indivizilor la cultură? 

Competenţa culturală autentică nu se poate 
dobândi în lipsa unei competenţe axiologice. În 
condiţiile democratizării valorilor, competenţa 
axiologică nu rezidă numai în capacitatea 
discriminării corecte a valorilor, ci presupune 
instituirea operativă de grile şi repere valorice din 
perspectiva cărora să fie raportate şi interpretate 
diferite produse culturale [3, p. 122]. 

C. Cucoş insistă asupra dezvoltării 
curajului autonomiei axiologice, care constituie 
vectorul libertăţii spirituale ale personalităţii. 
Este important să nu ne alertăm atunci când 
lumea nu se mai încadrează în grilele noastre de 
examinare. În cazul dat trebuie să dăm dovadă 
de mai multă înţelegere şi maleabilitate (uşirinţă 
de adaptare). Sunt valori pe care nu le vedem din 
cauza miopiei noastre, sau există lucruri pe care 
nu le percepem pentru că nu avem încă „organe de 
simţ”. Să ne desfăşurăm şi să îmbrăţişăm tot ceea 
ce merită, căci valori sunt destule. Dacă există o 

criză în planul valorilor, ea nu este numai a 
producerii valorilor, ci şi a reperelor noastre de 
validare valorică, ce nu sunt restructurate 
îndeajuns şi oportun [3, p. 288]. 

Prin urmare, apare întrebare: trebuie să 
acceptăm totul? Democratizarea vieţii sociale 
presupune şi un aflux de produse pseudo-
culturale, care scapă standardelor valorice. 
Idealul ajungerii la o autonomie axiologică 
pare să împace pozitiv atât tendinţele 
proliferării culturale, cât şi cerinţa asigurării 
libertăţii individuale de alegere a valorilor. 

Dobândirea autonomiei personale trebuie 
corelată şi cu cea a altor actori cu care individul 
vine în contact şi care trebuie luată în seamă şi 
respectată. Autonomia nu este pur şi simplu o 
ajustare a mijloacelor la scopuri individuale, ci, 
mai ales, predispoziţia de interogaţie asupra 
legitimităţii acestor mijloace şi, de asemenea, de 
grija dacă nu cumva alţii sunt utilizaţi, 
manipulaţi, împiedicaţi de a se manifesta ca fiinţe 
libere.  

Este adevărat că autonomia presupune 
detaşarea de alţii, de puterea acestora, dar se 
presupune o anumită reciprocitate în sensul că 
alţii trebuie să nu depindă de puterea mea de 
constrângere, să aleagă în mod autonom, să 
reprezinte un punct de vedere, chiar opus celui 
sugerat de mine.  

Autonomia personală nu poate exista 
fără o autonomie culturală. Dintr-o anumită 
perspectivă, valorile culturale sunt cele mai 
variabile. Timpul şi contextul socio-cultural pot 
eclipsa ori converti valorile ştiinţifice, artistice, 
filosofice, politice etc. existente la un moment dat 
în nonvalori (după cum unele produse culturale, 
iniţial indezirabile, sfârşesc prin a fi însuşite 
drept valori) [3, p. 47]. 



177 
 

Astfel, cercetarea variilor abordări 
teoretice referitor la multiple concepte conexe cu 
valori interculturale ne permite să le interpretăm 
ca o sinteză de manifestări a varietăţii şi 
diversităţii diferenţelor culturale, care constă 
în cultivarea unor comportamente, 
convingeri, atitudini de respect şi de 
deschidere faţă de diversitate, ce se 
dobândesc prin permanentă comunicare, 
interrelaţionare şi decentrare atentă şi optimă 
faţă de propriile poziţii, standarde culturale. 

Referitor la formarea dimensiunii morale a 
personalităţii, J. Ardoino insistă asupra faptului 
că „acţiunea educativă nu are ca finalitate 
formarea pentru o anumită morală, ci vizează 
emergenţa subiectului, acţionând asupra 
dezvoltării personale, în cadrul dinamicii 
raporturilor de forţe sociale, pentru cucerirea 
unei mai mari autonomii sau a unei mai mici 
alienări, permiţând, astfel, elaborarea unor 
fundamente necesare întregii vieţi morale” [3, p. 
44]. Educaţia axiologică este necesară pentru 
dezvolatrea valorilor în cadrul personalităţii. 
Axându-se pe valori deja existente, încercându-
le, trăindu-le afectiv, sintetizăm valori noi şi prin 
exersarea acestora, le evidenţiem, le 
demonstrăm, şi venim însuşi ca valoare, 
confirmând faptul de unicitate şi irepetabilitate. 

În literatura de specialitate americană 
referitoare la educaţia morală sunt descrise şi 
analizate mai multe modele posibile ale 
dezvoltării morale. în lucrarea lui W. Kay 
Moral Development – A Psychological Study of 
Moral Education From Childhood То Adolescence 
sunt prezentate şase asemenea modele:  

• modelul dezvoltării intelectuale – 
permite înţelegerea dezvoltării morale ca un 
proces secvenţial, similar în formă cu modelul 

înţelegerii conceptuale mereu lărgite; 
• modelul atitudinal – dezvoltarea 

morală este considerată un proces al formării 
aliludimlor morale. Acest model constituie 
fundamentul pe care poate fi construit un sistem 
practic al educaţiei morale; 

• modelul evoluţionist – dezvoltarea 
morală poate fi înţeleasă în termenii moralităţii 
specifice unui stadiu particular al dezvoltării; 

• modelul etic – este focalizat pe 
recompensele şi, mai ales, pedepsele aplicate în 
educaţia morală; 

• modelul sociologic – descrie şi 
analizează dezvoltarea cumulativă în care 
trăsăturile nou apărute ale moralităţii coexistă cu 
cele precedente. Elementul subordonat (al vechii 
moralităţi), persistând încă, este abia tolerat într-
o comunitate străină; 

• modelul psihologic – explică formarea 
morală în termenii unei secvenţe a turmelor 
maturizării şi dezvoltării psihosociale[5, p. 8-24]. 

Morala este o formă a conştiinţei sociale 
care reflectă ansamblul concepţiilor, ideilor şi 
principiilor (normelor) care călăuzesc şi 
reglementează comportarea (conduita) oamenilor 
în relaţiile personale, în familie, la locul de 
muncă şi în societate în general. Conţinutul 
moralei include într-un tot unitar idealul moral, 
valorile, normele şi regulile morale prin care se 
reglementează raporturile omului cu ceilalţi 
oameni, cu societatea. [5, pp. 8-24]. 

V. Botnari a desfăşurat o analiză 
privind specificul dezvoltării morale la copii 
şi a ajuns la concluzie că evoluţia 
ontogenetică a dezvoltării morale a 
personalităţii atestă particularităţi 
inconstestabile, fapt ce solicită şi exigenţe 
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educaţionale mult trăite cognitiv dar şi 
afectiv de către toţi cei ce îşi asumă marea 
responsabilitate de la formatori de profiluri 
morale a reprezentanţilor speciei 
Hommosapiens. [2, pp. 24-41].  

Educaţia este transportător a unui etos 
eminament spiritual. Ea nu numai că facilitează 
accesul individului la averea culturală, dar se 
converteşte în instanţă culturală sui-generis. 
M.Rey determină educaţia ca „producătoare de 
cultură (şi nu numai reproductivă). Acest lucru îi 
conferă o responsabilitate: Îi revine acesteia 
(alegere eminamente etică) sarcina de a selecta 
între o perspectivă segregaţionistă sau 
asimilaţionistă, care construieşte închiderile şi 
imperialismele culturale de mâine, şi o perspectivă 
a partajului şi schimbului, care stimulează 
diversificarea intereselor culturale, curiozitatea, 
creativitatea, deschiderea şi împărtăşirea” [3, p. 
182]. 

Pentru fiecare cultură este specific un 
model educaţional, care duce la formarea 
unui sistem valoric autonom relativ stabil în 
cadrul personalităţii. Varii modele culturale, 
într-un mediul societal, treptat 
interrelaţionează şi în consecinţă 
condiţionează sistemul de valori al 
personalităţii, care, prin urmare, evoluează, 
realizându-se succesiv în valori interculturale 
care treptat progresează în spaţiu şi în timp, 
formând noi standarde culturale. 

Poziţionarea interculturală nu se reduce la 
o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre 
valorile altora, ci înseamnă cultivarea unor 
atitudini de respect şi de deschidere faţă de 
diversitate. Această atitudine se naşte printr-o 
permanentă comunicare cu alţii şi printr-o 
decentrare atentă şi optimă faţă de propriile 
norme culturale. 
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ocietatea umană a parcurs diferite 
etape în evoluţia sa de la cea de 
vănători-culegători, agrară, industri-

ală, informaţională şi până la cea în care 
trăim, numită societatea cunoaşterii. 

Noţiunea de Societatea cunoaşterii 
(Knowledge Society) este utilizată astăzi în 
întreaga lume, fiind o prescurtare a 
termenului Societate bazată pe cunoaştere 
(Knowledge-based society) [2]. Societatea 
cunoaşterii presupune: 

• O extindere şi aprofundare a cu-
noaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre 
existenţă. 

• Utilizarea şi managementul cunoaş-
terii existente sub forma cunoaşterii tehno-
logice şi organizaţionale. 

• Producerea de cunoaştere tehnologică 
nouă prin inovare. 

• O diseminare fără precedent a 
cunoaşterii către toţi cetăţenii prin mijloace 
noi, folosind cu prioritate Internetul şi cartea 
electronică şi folosirea metodelor de învăţare 
prin procedee electronice (e-learning). 

• Societatea cunoaşterii reprezintă o 
nouă economie în care procesul de inovare 
(capacitatea de a asimila şi converti 
cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi 
produse) devine determinant (Economia 
nouă este economia societăţii informaţionale 
si a cunoaşterii) 

• Societatea cunoaşterii este funda-
mental necesară pentru a se asigura o 
societate sustenabilă din punct de vedere 
ecologic, 

• Societatea cunoaşterii are caracter 
global şi este un factor al globalizării. 

S 
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• Societatea cunoaşterii va reprezenta şi 
o etapă nouă în cultură, pe primul plan va 
trece cultura cunoaşterii care implică toate 
formele de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea 
artistică, literară [2, 3]. 

Cunoaşterea nu mai este numai un 
proces mental uman, ci şi unul al sistemelor 
de inteligenţă artificială, al organizaţiilor 
industriale, economice şi sociale, al 
organizaţiilor care cuprind oameni acţionând 
în colaborare cu agenţi software, roboţi 
inteligenţi şi reţeaua Internet, al artefactelor 
inteligente conştiente (în perspectivă) care 
acţionează sub sau fără supravegherea 
omului. Societatea cunoaşterii este 
fundamental necesară pentru a se asigura o 
societate sustenabilă din punct de vedere 
ecologic, deoarece fără cunoastere stiinţifică, 
cunoaştere tehnologică şi managementul 
acestora nu se vor produce acele bunuri, 
organizări şi transformări tehnologice (poate 
chiar şi biologice) şi economice necesare 
pentru a salva omenirea de la dezastru 
ecologic în secolul al XXI-lea [7].  

Societatea cunoaşterii are caracter 
global şi este un factor al globalizării. Prin cei 
doi vectori: informaţional şi sustenabil, 
Societatea cunoaşterii va avea un caracter 
global, în cadrul căreia şi informaţia şi 
cunoasterea vor deveni de asemenea globale. 
Societatea cunoaşterii va reprezenta şi o 
etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece 
cultura cunoaşterii care implică toate formele 
de cunoaştere inclusiv cunoaşterea artistică, 
literară etc. Astfel se va pregăti terenul 
pentru o societate viitoare Societatea 

constiinţei, a adevărului, moralităţii şi 
spiritului. 

În ultima decadă a secolului XX şi 
începutul secolului XXI, cunoaşterea a 
căpătat înţelesuri şi semnificaţii noi faţă de 
filosofiile clasice şi moderne. Cunoaşterea nu 
este numai un proces mental, ci, cu anumite 
limite specifice, şi un proces al sistemelor de 
inteligenţă artificială, al organizaţiilor 
industriale, economice şi sociale. Cunoasterea 
este una dintre nevoile fundamentale ale 
omului şi are ca obiect explicarea lumii, iar 
sporirea cunoasterii, ca şi creaţia artistică, îsi 
găsesc justificarea în ele însele. În activitatea 
de cercetare, principala activitate de 
dezvoltare a cunoaşterii, se operează cu date, 
informaţii si cunostinţe, cu teorii şi sisteme, 
teorii şi previziuni, teorii şi modele, sisteme 
şi structuri, toate aceste concepte fiind 
elemente constituente ale unui sir continuu 
de acumulări cognitive în scopul generării de 
noi cunoştinţe [3]. 

Astăzi se exprimă tot mai mult 
convingerea că viitorul umanităţii depinde 
într-o largă măsură de dezvoltarea culturală, 
ştiinţifică şi tehnică ce poate fi realizată în 
centrele de cultură, de cunoaştere şi creştere 
devenite adevărate universităţi. Misiunea de 
cultivare a atitudinilor, de transmitere a 
cunoştinţelor şi de formare a principiilor şi 
deprinderilor înalt calificate pe care 
universităţile trebuie să şi-o asume în faţa 
noilor generaţii implică, în zilele noastre, ca 
ea să se adreseze ansamblului societăţii în 
mod egal, societate al cărei viitor social, 
cultural şi economic necesită în mod special 
un considerabil efort de pregătire 



181 
 

permanentă. Universitatea este chemată să 
asigure generaţiilor viitoare o educaţie şi o 
pregătire care să le permită să contribuie la 
menţinerea echilibrului din mediul natural şi 
din cel al vieţii, formarea la fiecare absolvent 
a acelor noi trăsături de personalitate în 
măsură să le asigure integrarea rapidă la 
dinamica des schimbătoare a societăţii 
viitoare. 

Referindu-se la „universitatea 
viitorului”, Mircea Maliţa evidenţiază 
următorii factori care susţin perenitatea 
universităţii, raţiuni pentru care universitatea 
este considerată drept instituţie stabilă a 
viitorului, ocupând un loc central [5]. 

Universitatea este multidisciplinară. Cum 
viitorul se pronunţă în favoarea mai multor 
discipline şi a unei specializări largi, este bine 
ca în fiecare sistem de învăţământ să existe 
două căi de explorare a unui domeniu: ca 
profesie şi ca disciplină. Universitatea nu 
acordă o diplomă profesională, ci o licenţă 
polivalentă într-un câmp al ştiinţei. 

Universitatea presupune educaţia 
permanentă. Tot ce este particular în conceptul 
de universitate, specific sau restrâns ca sferă 
de aplicaţie devine general, larg şi 
cuprinzător. În termenii viitorului, se pune 
problema generalizării învăţământului 
universitar. Universitatea devine un loc de 
care eşti legat şi la care revii periodic, care 
ţine evidenţa atât a pregătirii, cât şi a nevoilor 
de pregătire. 

Universitatea integrează ştiinţă, învăţătură 
şi producţie. Universitatea este considerată o 
instituţie capabilă să facă legătura cu ceilalţi 
factori de cercetare şi de producţie, esenţiali 

societăţii de mâine. Nu faptul că 
universitatea are săli de curs îi conferă 
supremaţie sau ascendent. Laboratorul este 
partea ei modernă şi semnificativă, în lipsa 
căruia universităţile devin mai puţin 
susceptibile de a se adapta la nou. 

Universitatea tratează corespunzător 
informaţia. Universitatea îşi dezvăluie o nouă 
vocaţie atunci când promite să fie un centru 
documentar adecvat uriaşei revărsări 
informaţionale. Existenţa centrelor de calcul 
permite universităţilor să facă investigaţii în 
aşa numita problemă a găsirii informaţiei. 

Universitatea are un ritm special de lucru, 
ritm criticat uneori pentru lentoarea sa, 
invidiat alteori pentru absenţa de sarcini 
instantanee. Lucrări publicate, expuneri, 
comunicări, descoperiri nu au putut fi 
încheiate decât după decenii de trudă. Putem 
să ne întrebăm în favoarea cărui ritm se 
pronunţă viitorul. Universitatea este o 
instituţie pe termen lung. Are în structura sa 
răgazul necesar pentru a urmări obiective 
fundamentale ale societăţii, ca progresul 
ştiinţei. Tipul de activitate umană va fi mai 
apropiat în viitor de tipul investigaţiei 
universitare [5,7]. 

Astăzi succesul în carieră este tot mai 
condiţionat de reveniri frecvente în 
instituţiile de formare, înclusiv reveniri în 
universităţi pentru a aciziţiona noi 
cunoştinţe, aptitudini şi competenţe, pentru a 
actualiza formarea academică şi profesională 
iniţiala, dar şi pentru dezvoltarea continuă 
ştiinţifică. Se afirmă că în societatea 
cunoşterii singura aptitudine care nu se 
învecheşte este aptitudenea de a învaţa.  
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Societatea cunoaşterii, informatizarea 
educaţiei, perenitatea informaţiilor, procesul 
de globalizare şi construire a Uniunii 
Europene, problematica lumii contemporane, 
decalajul existent între sistemele de 
învăţământ din Europa, ţǎrile din zona 
Pacificului şi America de Nord, dinamica 
accentuată a pieţelor muncii, multiplicarea 
furnizorilor de educaţie superioară şi 
creşterea competiţiei atât între universităţi cât 
şi dintre universităţi şi diverşi agenţi din 
mediul socio-economic sau cultural etc., au 
dus la profunde şi multidimensionale 
transformări la nivelul universităţilor 
europene, în vederea sporirii competitivităţii 
acestora pe plan internaţional, fapt ce a 
impus un nou mod de gândire şi concepere a 
întregului sistem de învăţământ superior. 
Expresia cea mai elocventă a acestor 
schimbări este Procesul Bologna, cel mai 
puternic curent de reformǎ manifestat la 
nivelul învăţământului superior european 
din ultimul deceniu [6]. 

Studiile doctorale în universităţile 
europene au devenit principalele platforme 
de formare a cercetătorilor de excelenţă prin 
vizibilitatea şi impactul asupra cercetărilor 
europene şi internaţionale. Valoarea şi 
importanţa studiilor doctorale devin o 
problemă-cheie întru crearea spaţiului 
european de cunoaştere. Această abordare 
este determinată de următorii factori: 

• procesul de globalizare şi 
regionalizare a format o nouă structură a 
pieţei forţei de muncă, care necesită o 
calificare profesională mai specială; 

• lansarea apelului Comunităţii 
Europene cu privire la educaţie şi cercetare, 
care pretinde să transforme Europa în cea 
mai competitivă economie mondială bazată 
pe cunoaştere; 

• punerea în aplicare a iniţiativei 
europene pentru dezvoltarea sistemului de 
învăţământ prin lansarea procesului de la 
Bologna, care vizează crearea unui spaţiu 
european de învăţământ superior prin 
reforme orientate către o cooperare mai 
eficientă între universităţile europene, în 
scopul de a spori calitatea studiilor, a 
promova mobilităţile studenţilor şi a 
profesorilor şi pentru a spori nivelul de 
angajare în muncă [1, 4, 6].  

Sistemul educaţional naţional din 
Republica Moldova parcurge o perioadă în 
care învăţământul superior european este 
implicat în cel mai amplu şi semnificativ 
proces de reformă, lansat în anul 1999 prin 
„Declaraţia de la Bologna” a miniştrilor 
învăţământului din ţările europene. 
Obiectivul fundamental al acestui proces este 
creşterea calităţii învăţământului universitar, 
a excelenţei în cercetarea ştiinţifică, în spiritul 
performanţei şi competitivităţii la nivel 
mondial. Noua Europă este angajată în 
edificarea unei societăţi şi economii bazate pe 
cunoaştere, în care educaţia şi cercetarea 
ştiinţifică au un rol primordial, universităţile 
urmând să aibă o contribuţie esenţială în 
acest proces.  

Sistemul de pregătire doctorală din 
Republica Moldova s-a achimbat prin 
Hotărâre de Guvern HG Nr. 1007 din 
10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului 
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privind organizarea studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III. Modul de educaţie 
doctorală conform Codului Educaţiei aprobat 
în 2014 pune pe principii durabile 
dezvoltarea cercetării prin doctorat pentru a 
asigura calitatea şi eficienţa pe baza noilor 
structuri de organizare a studiilor superioare 
de doctorat ciclul III, care să permită intensi-
ficarea durabilă a procesului de pregătire, 
sporind responsabilitatea de organizare şi 
cooperare ştiinţifică pentru doctoranzi.  

Dinamica Procesului Bologna, ce a dus 
la o reconfigurare a sistemului de studii, a 
insemnat o nouă filozofie a învăţământului 
superior şi, implicit, o reconsiderare a rolului 
studiilor doctorale în formarea iniţială pentru 
producerea şi transmiterea ştiinţei. Dacă 
până nu demult doctoratul era recunoscut ca 
studii postuniversitare orientate la cei care 
doresc să facă o carieră de profesor în cadrul 
sistemului de învăţământ, procesul de la 
Bologna recunoaşte studiile de doctorat ca 
studii superioare ciclul III.  

În abordarea nouă, doctoratul repre-
zintă o etapă de formare iniţială în cadrul 
unui proces de învăţare de-a lungul întregii 
vieţi. Al treilea ciclul de studii universitare 
are ca rezultat un alt fel de absolvent decât 
tradiţionalul doctorat în ştiinţe.  

Activitatea de cercetare, bazată pe o 
gândire creativă, constituie principalul factor 
al activităţii intelectuale şi rezultatele 
activităţii creative îndeplinesc toate cerinţele 
determinante ale revoluţiei ştiinţei şi tehnicii: 
apariţia noutăţii ştiinţifice şi tehnice, valoarea 
tehnică superioară a acestei noutăţi, utilitatea 
ei imediată sau de perspectivă – ca formă 

superioară de materializare a gândirii 
creatoare – contribuie la realizarea de noi 
tehnologii sau la perfecţionarea calităţii celor 
existente, la crearea de noi produse, cu un 
înalt nivel calitativ, la ridicarea nivelului de 
organizare (prin automatizare) a proceselor 
de producţie în economie, la perfecţionarea 
continuă a tuturor categoriilor de mijloace 
tehnice, la cresterea gradului de compe-
titivitate pe piaţa internaională. 

Prin pregătirea pentru ştiinţă şi pentru 
economie şi societatea cunoaşterii se asigură 
nu numai dezvoltarea competenţelor 
teoretice şi metodologige, dar şi formarea 
unor abtitudini practice pentru ca educabilul 
să devină proactiv în contexte noi. Finalitatea 
noului doctorat ca parte a formării iniţiale în 
învăţământul superior superior presupune 
nu numai dobândirea şi dezvoltarea de 
aptitudini de cercetare şi de producere a 
ştiinţei, ci şi pregătirea doctoranzilor pentru 
o varietate de joburi (funcţii şi poziţii) în cele 
mai diverse sectoare de activitate economică 
şi socială a unei societăţi bazate pe 
cunoaştere [5, 3, 4]. 

Viitorul absolvent de doctorat trebuie 
să obţină nu numai cea mai performantă 
competenţă în domeniul specializat de studii, 
dar şi aptitudini personale şi manageriale 
generice pentru:  

• a extrage şi sintetiza rapid cunoştinţe 
noi în contexte / împrejurări noi;  

• a descoperi soluţii inovative, care 
răspund unor probleme / situaţii 
complexe;  
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• a dezvolta strategii prin combinarea 
multiplelor perspective posibile de 
abordare;  

• a promova creativitatea şi capacitatea 
de a comunica eficient;  

• a forma, conduce şi lucra în echipă;  
• a prezenta proiectele în vederea 

obţinerii de mijloace pentru finanţarea 
lor;  

• a asigura un bun management al 
timpului şi al resurselor implicate în 
cercetare;  

• a promova monitorizarea perma-
nentă a calităţii şi performanţei [7]. 

Ca parte integrantă a Universităţii de 
Stat din Moldova, facultate de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţieie este pe deplin angajată 
în procesul de reformare, în conformitate cu 
obiectivele Declaraţiei de la Bologna. Din 
2015 s-a deschis Şcoala Doctorală Psihologie 
şi Ştiinţe ale Educaţiei (ŞDPŞE). 

Misiunea asumată de ŞDPŞE cores-
punde unei instituţii academice moderne, 
integrată în aria europeană a învăţământului 
superior şi cercetării, fiind un centru de 
cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi 

oferind un cadru optim de pregătire 
academică pentru profesie, prin preluarea şi 
aplicarea cunoaşterii avansate. În consonanţă 
cu misiunea şi obiectivele Universităţii de 
Stat din Moldova, misiunea ŞDPŞE se 
subsumează misiunii generale de a promova 
învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu 
exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere 
şi pe educaţie continuă şi integrate în circu-
itul european şi mondial. Scoala Doctorală de 
Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei este 
focalizată pe dezvoltarea unor programe de 
cercetare performante în domeniul psiho-
logiei şi ştiinţelor ale educaţiei în scopul 
producerii unui plus de cunoaştere teoretică 
si empirică, de diseminare internaţională si 
naţională a rezultatelor, de racordare a 
practicii psihologice şi educaţionale la evi-
denţele fundamentate stiinţific.  

Misiunea noastă este de a-i ajuta pe 
doctoranzi în vederea dezvoltării abilităţilor 
lor teoretice şi de cercetare pentru a deveni 
specialişti recunoscuţi internaţional, cadre 
universitare competitive şi lideri ai secolului 
XXI.  
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