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                                                             Summary 

SOCIAL IDEAL OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

AND PERSONALITY DEVELOPMENT 

In the article is approached the issue of the social and educational ideal of Republic of 

Moldova, proceeding from which it has become overdosed, and the students overload, stressed 

etc.It is proposed a correct adjustment of education legislation of the Republic of Moldova to the 

European and International one and solving the existing problems.   

Rezumat 

În articol este abordată problema idealului social al RM, al celui educaţional şi al 

obietivelor învăţământului, reieşind din care acesta a devenit supradozat, iar elevii 

supraîncărcaţi, stresaţi etc. Se propune o ajustare corectă a legislaţiei învăţământului din RM la 

cea europeană şi internaţională şi soluţionarea problemelor existente. 

Cuvinte – cheie: ideal, ideal social, ideal educativ, obiective educaţionale, dezvoltare psihică,   

personalitate, supradozare intelectuală, emoţională, ajustarea legislaţiei. 

După esenţa sa, idealul este de natură psihologică. El reprezintă „modelul de perfecţiune 

umană, morală, estetică, socială sau de alt ordin la care subiectul sau o colectivitate aderă şi către 

care tinde spre a-l realiza ca pe o valoare supremă‖[1]. 

În Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova (Monitorul Oficial al 

Republica Moldova nr. 17-18 (38-39) din 24 martie 1995)[2], pe de o parte, se arată la „lipsa unei 

politici concrete de perspectivă în domeniul educaţiei‖, la „criza sistemului educaţional‖ etc., iar pe 

de altă parte, în acest document de primă necesitate, spre regret, lipseşte cu desăvârşire conceptul 

primar fundamental: idealul educativ şi locul lui în sistemul de învăţământ contemporan. Or, idealul 

educativ, în viziunea noastră, este steaua călăuzitoare după care trebuie să ne orientăm spre noi 

orizonturi pe parcursul întregului proces instructiv-educativ, începând cu naşterea copilului (sau 

chiar cu zămislirea lui) şi finisând cu trecerea omului la cele veşnice. 

Idealul educativ rezultă din cel social şi trebuie corelat cu acesta. Şi invers. Totodată, nu 

trebuie să uităm că idealul, deşi este de natură psihologică (subiectivă), are un caracter obiectiv 

(este în concordanţă cu dezvoltarea social-economică, cu exigenţele şi tendinţele dezvoltării 
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contemporane a omenirii, într-o direcţie profund democratică – Ioan Bontaş [3] ), este dinamic (se 

modifică concomitent cu schimbarea societăţii) şi asigură o anumita continuitate în dezvoltarea 

socială, economică, culturală etc.. Fără de un ideal concret societatea este ca fără de o torţă, fiind  

sortită să orbecăiască prin întuneric şi să se afle mereu în stare de mişcare browniană. 

Care este la momentul actual idealul social în Republica Moldova? Cu părere de rău, după 

cum susţine într-un interviu ambasadorul UE în RM Dirk Schuebel, „politicienilor de aici le lipseşte 

o viziune despre viitorul acestei ţări sau, altfel spus, ei nu atrag suficientă atenţie viitorului acestei 

ţări… Progresul va fi dificil de realizat în acest domeniu, dar şi în altele, atât timp cât va domina 

această abordare…‖ [4]. 

 Orice s-ar spune în replicile la acest interviu, care au urmat apoi, noi considerăm că dintr-o 

parte se vede mai bine ce este şi ce trebuie să fie în Republica Moldova. Să dăm ascultare, deci, nu 

numai vocii noastre personale, dar şi celei exterioare. 

Într-adevăr, în proiectul Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020” idealul social 

al RM lipseşte [5]. 

 Acest ideal nu se regăseşte nici în proiectul „Educaţia – 2020. Strategia sectorială de 

dezvoltare pentru anii 2012-2020”, lansat de Ministerul Educaţiei şi considerat principalul 

document de politici în domeniul educaţiei [6].  Mai mult decât atât, în acest proiect lipseşte şi 

idealul educativ. Acest fapt, însă, poate fi îndreptăţit: dacă nu este stipulat idealul social în Strategia 

Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020”, atunci cum poate fi elaborat şi prezentat idealul 

educativ în „Educaţia – 2020. Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2012-2020”?! 

Noi considerăm că pentru Republica Moldova  idealul, ca finalitate socială,  trebuie să fie 

„idealul comun către care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile‖ şi care este proclamat 

în Declaraţia universală a drepturilor omului,  adoptată la 10 decembrie 1948:  libertate, egalitate, 

fraternitate [7]. Chiar de la bun început, în art. 1 al acestei Declaraţii este arătat scurt, clar şi 

cuprinzător: „Toate fiinţele  umane  se  nasc libere şi egale în demnitate  şi  în drepturi.  Ele sunt 

înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul 

fraternităţii‖. 

În Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007/C303/01), de asemenea, sunt 

consfinţite prin lege demnitatea umană, libertăţile omului, egalitatea persoanelor, solidaritatea 

colectivă, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, justiţia [8]. 

Constituţia Republicii Moldova (art.1 alin.3) la fel prevede că „Republica Moldova este un 

stat de drept, democratic, în care demnitatea omului,  drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate‖ [9]. 

În art.16 alin.2 al Legii supreme a societăţii şi a statului este scris negru pe alb: „Toţi 
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cetăţenii  Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor  publice, fără deosebire de 

rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 

origine socială‖.  

Ţinând cont de prevederile stipulate în legislaţia naţională şi cea internaţională, ne întrebăm: 

1) Suntem noi liberi în ţara noastră?  2) Suntem egali în faţa legii? 3) Ne bucurăm de demnitate? 4) 

Trăim ca fraţii? 5) Avem  drepturile şi libertăţile necesare? 6) Putem manifesta solidaritate 

colectivă?  7) Avem justiţie echitabilă? 

Din răspunsul la aceste întrebări, după noi, am putea deduce  idealurile  sociale şi, deci, cele 

educative, economice, politice etc. la care trebuie să aspirăm în statul nostru Republica Moldova. 

Căci, după cum a menţionat şi Vlad Filat, prim-ministrul RM, în discursul său  la întâlnirea cu 

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, în data de 22 august 2012, citându-l pe Conrad Adenauer, 

„Noi toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu avem aceleaşi orizonturi‖ [10]. 

Într-adevăr, la moment ţara noastră poate fi comparată cu naşterea, creşterea şi educarea unui 

nou copil, care a fost purtat ca „sarcină‖ timp de mai multe decenii în „burta‖  URSS, iar acum, 

după ce s-a produs această naştere şi i s-a tăiat „cordonul ombilical‖, nu se poate detaşa brusc de 

„patria-mamă‖, fiind „alăptat‖ încă de ea, nedispunând încă de nivelul necesar de dezvoltare fizică 

şi psihică, aflându-se în perioada celor şapte ani de acasă. De aceea, considerăm că această perioadă 

este extrem de importantă, deoarece acum se pun bazele viitoarei personalităţi, care va trebui să 

construiască o nouă societate, bazată pe un alt mod de producţie, pe un alt tip de relaţii ( economice, 

sociale etc.), pe un alt tip de justiţie, comportament ş.a.m.d. 

Angela Merkel în discursul său către poporul moldav la aceeaşi şedinţă din 22 august 2012 şi-

a exprimat, totuşi, speranţa că „ar dori… să trăim sub acelaşi cer şi să avem aceleaşi orizonturi‖ 

[11]. 

La rându-ne, şi noi zicem: aşa să fie! Dar trebuie să ştim că viitorul nostru este în mâinile 

noastre. Să-l proiectăm, deci,  şi să-l realizăm. Pentru aceasta, oamenii trebuie să ştie clar, care este 

idealul nostru  şi cum poate fi el înfăptuit. După cum este indicat în Declaraţia universală a 

drepturilor omului „toate  persoanele  şi  toate  organele societăţii să se străduiască, având această 

Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste  

drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, 

recunoaşterea  şi  aplicarea  lor universală  şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât 

şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor‖. 

Din idealurile sociale şi cele educative, despre care am vorbit, derivă şi obiectivele 

educaţionale ca una din etapele de realizare a finalităţilor procesului instructiv-educativ în grădiniţe, 

şcoli, licee etc. 
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În Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova se menţionează că acesta, 

învăţământul „preia şi realizează obiectivele educaţionale acceptate de comunitatea mondială‖. 

Lucru bun, credem, şi demn de urmat. Dar nu, probabil, şi cu referinţă la obiectivul „dezvoltarea 

personalităţii copilului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului 

său maxim‖ (sublinierea ne aparţine) şi care este chiar capul listei respective. Acest obiectiv este 

prevăzut şi în art. 5, alin. 2, lit. a)  al Legii învăţământului [12]. Ţinând cont de prevederile acestui 

articol, educatorii, învăţătorii, profesorii etc. – toţi lucrătorii din învăţământ, ca cetăţeni şi 

funcționari conştienţi şi responsabili ce sunt, s-au străduit şi se străduie în continuare să respecte 

întocmai buchia şi spiritul legii şi să dezvolte, aşa după cum este stipulat, la maximum, 

personalitatea copilului, capacităţile şi aptitudinile lui spirituale şi fizice. De aceea, ei aplică aşa-

zisa ―metodă herculeană‖ (de la grec. Hercules - termenul ne aparţine), dându-le elevilor cât mai 

mult şi cât mai greu uneori de lucru în clasă şi pentru acasă, considerând, probabil, că astfel aceștia 

se vor dezvolta mai mult şi mai bine - la maximum! Lor li se mai dau teme şi pentru zilele de 

odihnă, şi pentru vacanţe, şi pentru sărbători – nonstop. Concurenţa dintre şcoli, în special dintre 

cele publice şi private, a intensificat şi mai mult acest proces. 

Unde mai pui că şi materialul prevăzut de curriculum, conţinutul lui nu întotdeauna este 

accesibil. Bunăoară, dacă în străinătate tăbliţa de înmulţire se învaţă în clasele a V-a, a VI-a, apoi la 

noi ea se învaţă   în clasa a II-a. Sau, dacă peste hotare ciclul de ştiinţe exacte şi reale este extins 

pentru a fi studiat la anii I şi II în universităţi, apoi la noi el finisează  în liceu. Avem noi oare 

datorită acestui fapt mai mulţi laureaţi ai Premiului Nobel?  

Elevii  menţionează şi faptul că lor li se prezintă pentru rezolvare prea multe  probe (teste) de 

evaluare iniţială, curentă şi sumativă, ele fiind, nu rareori, voluminoase şi dificile atât din punctul de 

vedere al formulării  condiţiilor sarcinilor didactice selectate (deseori neclare, prea sofisticate), cât 

şi din punctul de vedere al dificultăţii conţinutului acestora, pe care adesea nici adulţii nu le înţeleg 

şi nu le pot soluţiona. 

Contrar obiectivelor şi competenţelor curriculare, nu sunt binevenite, am spune,  nici 

examenele de absolvire exclusiv în  scris, pe muţite, după clasa a IV-a (şi nu numai, de parcă am 

pregăti nu oameni vii, ci raţe mute), dat fiind faptul că elevii sunt în pragul perioadei de tranziţie de 

la copilărie la preadolescenţă, când are loc şi trecerea treptată  la activitatea primordială de  

comunicare intimă cu semenii,  însoţită de un şir de schimbări bruşte anatomo-fiziologice şi neuro-

psihice, fiind foarte dinamici, impulsivi, sensibili, emotivi şi puternic afectaţi de stresul provocat  de 

forfota organizării prealabile a testării de Sus(!), de agitaţia din şcoli, de tensiunea din familie, de 

discuţiile îngrijorătoare dintre ei, de reflectarea în mass-media a acestor evenimente etc. 
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În acest fel, şcoala din RM, pare-se, pe neobservate a devenit supradozată, forţată, în care nu 

rareori se încălcă normele sanitaro-igienice ale muncii intelectuale, particularităţile individuale şi de 

vârstă, drepturile elevilor. Chiar şi cei mai capabili dintre ei sunt nevoiţi să-și facă temele de acasă 

fără odihnă  până după miezul nopţii.  

În aşa mod, în decurs de şaptesprezece ani de la adoptarea Legii Învăţământului (1995) am tot 

dezvoltat la maximum 17 generaţii de copii şi adolescenți. Drept urmare, astăzi, după cum atestă 

investigaţiile medicale, ne-am ales cu 17 generaţii marcate de diferite boli fizice şi neuro-psihice, cu 

un procent ridicat de suicid printre elevi, cu abandon şcolar, cu tendinţa de a copia pentru a-şi 

asigura succesul la examenele de bacalaureat  şi multe altele. În consecinţă, în ultimul timp se 

observă tot mai evident tendinţa de a părăsi școala, de a lua drumul pribegiei, de a-și face studiile 

peste hotare etc. 

Iată ce înseamnă o teză teoretică transpusă în practică -  dezvoltarea personalităţii copilului, a 

capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim. 

Dar, ca să vedeţi (ironia sorţíi!), fiind preluată din Convenţia internațională cu privire la 

drepturile copilului (20 noiembrie 1989) [13], această teză în limba engleză a fost formulată „The 

development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest 

potential‖, iar în limba franceză  „ Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le 

développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 

potentialités‖.  În limba rusă această teză a fost tradusă ca „развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме‖, iar în România  

ca „dezvoltare plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului‖.  

Aşadar, nici în una din limbile/ţările menţionate nu este prevăzută dezvoltarea personalităţii 

copilului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim.  

Doar la noi, în RM, există aşa ceva. (Ca la noi – la nimeni!). 

Din cele relatate reiese că e timpul ca şi la noi, în RM,  să se facă traducerea corectă (în limba 

română) a acestei teze şi să fie respectat în practică  conţinutul ei. Dacă dorim, desigur, să ne 

aliniem la UE. 
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