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PREZENTARE 

 
Volumul de față reunește o serie de lucrări ce aduc în discuție problematici importante 

din domeniul psihologiei și al pedagogiei. Temele de psihologie abordate sunt ancorate fie în 
elementele de bază ale acestui domeniu, fie fac referire directă la realitățile pe care le trăim. 
Astfel, discuțiile sunt orientate spre tematici precum: dezvoltarea personalității prin creativitate, 
adaptarea psihosocială și voința la adolescenți, integrarea educativă și socială a copiilor cu 
deficiențe sau a adolescenților dependenți de droguri, incluzând și abordarea impactului 
psihologic al pandemiei Covid-19 asupra individualității și cadrul legislativ al desfășurării 
acesteia. Aspecte privind dezvoltarea personalității, depășirea dificultăților create de conflictul 
dintre generații sunt abordate cu o multitudine de interpretări, fiind prezentate rezultate practice 
ale unor experimente științifice desfășurate de autori.  

În domeniul pedagogiei sunt detaliate elemente ale noilor metodologii educative, ale 
competențelor pedagogice conforme cu cerințele erei informaționale. Sunt supuse criticii noile 
orientări din domeniul educației ”online” care, dincolo de avantajele indiscutabile, prezintă 
totuși, și serioase dezavantaje, dintre care au fost amintite: acapararea libertății copilului, obligat 
să stea nemișcat ore întregi la computer, lispa dinamismului relațiilor interumane reale, lipsa 
unui feedback firesc în interacțiunea profesor-elev etc. Metodele de evaluare a competențelor 
școlare ale elevilor, dezvoltarea abilităților de viață și optimizarea învățării la distanță, 
organizarea activităților extrașcolare, formarea profesională continuă a cadrelor didactice, 
atitudinea pozitivă a acestora în actul educativ, reprezintă câteva dintre temele importante, 
abordate de autori în lucrările inserate în acest volum. Totodată, sunt aduse în discuție proiectele 
europene, întrucât ele reprezintă o actualitate în educație, marcând în același timp, fenomenul 
mai larg al integrării la nivel european a procesului educativ din țara noastră. La acestea se mai 
adaugă și analiza competitivității strategice pentru contribuții în servicii educaționale din cadrul 
zonelor euroregiunii și a zonelor transfrontaliere. 

Domeniul legislativ este prezentat în cadrul unor studii de specialitate, de către 
cercetători, juriști și profesori universitari din domeniu. Abordarea cadrului legislativ al 
conviețuirii sociale, al drepturilor educatorilor și celor educați, reprezintă un demers necesar în 
această epocă frământată de numeroase schimbări neprevăzute și inconsistențe legislative. Astfel, 
autorii descriu valorile și principiile fundamentale ale justiției în context european și propun 
reglementări legale privind protecția mediului, sănătății și securității publice. 

Autorii ne dezvăluie un evantai teoretic și experimental al ideilor despre personalitate și 
educație, atrăgând astfel atenția psihologilor și educatorilor interesați de propria perfecționare, 
cunoaștere de sine dar și de înțelegerea și aplicarea unor metodologii prefigurate de un nou curs 
al vieții sociale și al educației tinerei generații. 

Lucrările selectate și prezentate în volum excelează prin calitățile lor științifice, fiind 
rezultatul experienței unor cercetători și cadre universitare, pasionați de munca pe care o 
realizează. Ele oferă cititorului interesat de domeniile psihologiei și științelor educației, o sumă 
consistentă de idei actuale, pertinente, expresie a celor mai recente cercetări din domeniu. 

Volumul de față este valoros prin diversitatea abordărilor prezentate, prin calitatea 
conceptuală dar și experimentală a lucrărilor inserate, cât și prin accesul facil, explicit la noi 
opinii, teorii și metodologii. 

 
coord. Marinela Rusu 





 

 
 

CONCEPTUAL APPROACHES REGARDING THE ROLE OF  
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MODERN  

EDUCATIONAL MANAGEMENT 
 

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ROLUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI  

EDUCAȚIONAL MODERN 
 

Nicoleta-Aura PINTILEI1  
 
 
 

Abstract 
 

 Extracurricular activity has long been part of everyday school life and most consider it 
self-evident. However, it is a concept that raises several challenges for the management of the 
educational institution, starting with its definition and up to the organization and imple-
mentation.  

Bringing a number of important benefits to the development of the personality of the 
representatives of the young generation, currently such activities are an important component of 
modern education.  

But the evolution of the consideration for extracurricular activities in schools has been 
quite slow, as well as their approach in specialized studies.  

In this context, the purpose of this research is to analyze the scientific controversy in the 
development and organization of extracurricular activities and to highlight the benefits they 
bring to all actors involved - students, family, society.  
Keywords: extracurricular activity, education, evaluation, control, management, organization, 
planning 

 
1. Introducere  

 
Activitatea extracurriculară este demult intrată în viața școlară cotidiană și actualmente 

prezintă o noțiune comună, în mod general considerată suficient de explicită. Totuși, ea 
reprezintă un concept ce ridică mai multe provocări pentru managementul instituției de 
învățământ, începîmd cu definirea sa și până la organizare și implementare.  

Aducând un șir de beneficii importante dezvoltării personalității reprezentanților 
generației tinere, în prezent astfel de activități sunt o componentă importantă a educației 
moderne. Dar evoluția considerației pentru organizarea activităților extracurriculare în cadrul 
școlar a decurs destul de lent, precum și abordarea lor în studiile de specialitate.  

 
1Doctorand, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Republica 
Moldova. E-mail: nicoleta_2709@yahoo.com 
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În contextul menționat, scopul cercetării este să analizeze polemica științifică în 
problematica dezvoltării și organizării activităților extracurriculare și să pună în valoare 
beneficiile pe care le aduc acestea pentru toți actorii implicați – elevi, familie, societate.  

Metodologia cercetării s-a axat pe studierea și analiza comparată a abordărilor științifice 
privind esența și caracteristicile activităților extracurriculare și a beneficiilor pe care le aduc 
acestea la nivel personal și societal. În baza studiilor concrete de caz sunt exemplificate comparat 
experiențele unor țări privind realizarea reformei educaționale, în care activitățile 
extracurriculare sunt considerate în calitate de componente importante ale managementului 
procesului edacațional. 

 
2. Abordări teoretice privind managementul activităţilor extracurriculare 

Cu toate că ne întâlnim practic zilnic cu noțiunea de activitate extracurriculară și 
majoritatea o consideră de la sine înțeleasă, ea reprezintă un concept care ridică mai multe 
provocări. Acestea încep de la faptul că activitățile co-curriculare sunt adesea denumite activități 
„extra-curriculare”. Dar extracurricularul este o activitate explicativă, suplimentară și vine în 
completarea curriculumului, desfășurată în cea mai mare parte după orele școlare. În general, ea 
nu se completează cu studii academice și se diferențiază temporal și spațial de activităţile 
formale obligatorii.  

Deși reprezintă o componentă foarte importantă în educația modernă, dezvoltarea 
activităților extracurriculare a decurs destul de lent.   

Una din abordările timpurii ale conceptului de activități extracurriculare menționa că 
volumul lor ar trebui să scadă și, din contra, să se intensifice activitățile curriculare. [Feldman et 
al., 2005] Dar în ultima perioadă, specialiștii în domeniu, inclusiv educatorii, iar mai apoi părinții 
și elevii au început să se convingă de beneficiile activităților extracurriculare.  

De exemplu, înainte de secolul XX, persoanele implicate erau sceptici cu privire la 
participarea la activități extracurriculare, considerând că școala ar trebui să se concentreze doar 
pe rezultate academice propriu-zise.  

Toate activitățile non-academice au fost considerate ca fiind în primul rând recreative și, 
prin urmare, au fost catalogate ca și în detrimentul rezultatului academic. Drept consecință, 
aceste activități au fost descurajate. Deși, către sfârșitul secolului XX, se făceau deja auzite voci 
în favoarea dezvoltării unor astfel de activități. De exemplu, autorul James W. O'Dea, în 1994, 
menționează [O'Dea, 1994]: „Activitățile extracurriculare completează și extind acele contacte și 
experiențe care se regăsesc în partea mai formală a programului zilnic școlar”.  

Dar abia începând cu secolul XXI practicienii și cercetătorii domeniului educațional au 
adoptat o perspectivă clară, mai benefică vis-a-vis de activitățile extrașcolare, argumentând că 
acestea pot avea efecte pozitive asupra abilităților legate de viață și pot favoriza, de asemenea, 
realizările academice ale elevilor. Studiile ulterioare au demonstrat că activitățile extracurriculare 
întotdeauna au avut și în continuare au un impact plauzibil asupra performanței academice și a 
educației în general.  

În cele ce urmează, prezentăm un șir de definiții a ceea ce înseamnă activități 
extracurriculare, conținute în literatura de specialitate de actualitate și care încearcă să 
argumenteze rolul lor în cadrul educației moderne (tab.1). 
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Tabelul 1. Definirea activităților extracurriculare 

Sursa: elaborat de către autor conform surselor bibliografice indicate. 

Astfel, după cum reiese din abordările specialiștilor în domeniu, putem contura că scopul 
activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități bogate în conținut și cât mai variate, facilitarea integrării în mediul școlar, cultivarea 
interesului pentru activitățile socio-culturale, oferirea unui suport important pentru reușita 
școlară în tot ansamblul ei, precum și fructificarea aptitudinilor și talentelor personale [Marcu et 
al., 2003], ele fiind dezvoltate în cadrul şcolilor/sau fiind mediate de cadrul școlar formal. 

Cu toate că extrașcolaritatea acoperă o arie de diversitate foarte extinsă, aceasta fiind 
legată în mod direct de pregătirea profesională, cultura generală și creativitatea cadrului didactic 
care o organizează, considerăm posibil de delimitat unele trăsături definitorii ale activităţilor 
extracurriculare, cum sunt:  
 caracterul prospectiv, rezultatele firești și necesare în scopul adaptării elevului la

cerințele sociale;
 caracterul social, relaţia evidentă dintre aceste activități şi societate, care este o relaţie de

intercondiţionare şi interdeterminare;
 caracterul permanent, adaptabilitatea acestor activități la schimbările societății și

valorizarea potențialului personal al elevului la maxim prin implicarea acestuia în
procesul continuu de educație și autoeducație;
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 caracterul dinamic, datorită transformărilor sociale se impun schimbări continue și 
rapide; 

 caracterul teleologic, care vizează orientarea acestora către o finalitate sau rezultate 
scontate, materializate prin evoluția educabilului; 

 caracterul axiologic, asociat cu valori culturale specifice, ca bază pentru dezvoltarea 
propriei personalități; 

 caracterul formativ, aceste activități oferind o bază solidă pentru dezvoltarea personală și 
perfecționare din punct de vedere psihologic, social și cultural. 
Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi instructiv - educative care nu aprațin 

sferei educaţiei formale, unde elevii sub supravegherea cadrului didactic participă la diverse 
măsuri în afara orelor la clasă, care permit creșterea și dezvoltarea personală a educabilului. În 
cadrul acestor activități extracurriculare se dorește atingerea unor performanțe cât de mici în 
vederea dobândirii succesului educațional, astfel elevii pot acumula capacități organizatorice și 
sociale, realizează diferite activități sportive și educative benefice pentru sănătatea fizică și 
mentală şi își îmbunătățesc încredea în sine alături de autodisciplină.   

După cum este evident, activităţile extracurriculare vizează în general activităţile cu rol 
complementar orelor de predare - învăţare. Dar în calitate de parte integrantă a procesului 
instructiv-educativ, ele trebuie să respecte reperele fiecărei activităţi didactice: etica relaţiilor 
profesor-elev, comunicarea, proiectarea activităţii și evaluarea.  Acest lucru este destul de dificil 
de realizat, fiind o realitate aria lor diversă de desfășurare, care cuprinde vizite la muzee şi 
excursii, cinematografe, teatre, balet, dar și vizite la instituţii publice sau diverse obiective de 
interes local și național, chiar și la alte instituții de învățământ. Dar, de asemenea, acestea pot fi 
activităţi artistice, de creație, cluburi pe diferite teme şi echipe sportive, hobby-uri, pot fi 
activităţi în cadrul unui ziar sau post de radio local sau al școlii de care aparțin, activităţi legate 
de protecţia mediului, consiliul elevilor și multe-multe altele. În acest sens, autorii Eccles şi 
Barber [Eccles et al., 2003] identifică, în funcţie de implicarea pe care acestea o presupun, cinci 
grupuri mari de activităţi extracurriculare:   

1. Prosociale (legate de comunitate, activităţi de voluntariat și biserică); 
2. Artistice (piese de teatru şcolare, operă, coruri etc.); 
3. Sporturi de echipă (activităţile sportive ce au loc în şcoală sau la nivel local/național); 
4. Activităţi de organizare în şcoală (consiliul elevilor); 
5. Cluburi şcolare (dezbateri pe diferite teme de interes comun și de actualitate, de protecție 

a mediului, sportive etc.).  
În opinia noastră, agreăm unele clasificări ale activităților extrașcolare axate pe un grad 

de detaliere mai amplu: [Frost, 2011]: 
 Educația fizică în afara orelor de școală prin diferite jocuri și exerciții specifice reprezintă 

o importantă activitate extracurriculă în multe școli.  
 Sporturi precum fotbal, baseball, baschet, bowling, înot, tenis de masă,  tenis de camp, 

volei etc. Se organizează evenimente anuale sau de sezon pentru sporturi individuale. 
 Activitățile extracurriculare din domeniul științelor includ adesea cluburi, precum cele 

din astronomie, șah, programare computerizată, robotică, ecologie ș.a. 
 Competiții, de exemplu, olimpiada științifică, de desen, aranjamente florale, arte și 

meserii etc. 
 Pentru elevii interesați de scriere și comunicare, există dezbateri, limbi străine, ziarul 

școlii și alte activități și publicații școlare. 
 Pentru elevii pasionați de artă funcționează cluburi de dramă, cluburi de chitară, 

ansambluri precum coruri, formații și orchestre, cluburi de fotografie. 
 Elevii care se bucură de competiție și au cunoștințe generale bune se pot alătura turneelor 

de tip Quiz. 
 Elevii cu dorință pentru îmbunătățirea comunității în care trăiesc și nu numai, pot găsi 

oportunități de implicare în servicii comunitare - în clubul Crucii Roșii, pompieri, 
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asistență medicală (de prim ajutor, de exemplu), grupuri de asistenți de la orfelinate, 
spitale, azile pentru bătrâni etc. 

 Activitățile bazate pe mediu, desfășurate de cluburi sau grupuri specializate pot, de 
asemenea, fi parte a activităților extracurriculare. 

 Activitățile de schimb cultural se înscriu, de asemenea, în cadrul acestora.  
După cum este clar din clasificările analizate, activitățile extracurriculare reprezintă acele 

activități, la care participă elevii de regulă după terminarea cursurilor academice zilnice. Este 
foarte important să se realizeze semnificația acestor activități de către toți actorii vizați – elev, 
familie, comunitate. Susținem această afirmație, deoarece activitățile extracurriculare contribuie 
mult la formarea / consolidarea sistemului de valori al tinerei generații și la pregătirea pentru o 
integrare armonioasă a acesteea în comunitate și societate.   
 

3. Problematica proiectării activităților extracurriculare 
Ca orice activitate făcută într-un scop bine definit, activitatea extracurriculară are o 

anumită structură și formă de organizare care este asigurată prin procesele de proiectare, 
implementare și evaluare. Succesul unor astfel de activități, care sunt neincluse în programa 
școlară normală, se află în gestionarea eficientă a acestor trei procese și a legăturii dintre ele. 
Întrucât activitatea extracurriculară manifestă diverse caracteristici în funcție de categoria din 
care face parte, cele trei procese suferă mici modificări în funcție de specificul activității. 
Totodată, există câteva repere generale pentru fiecare proces, care pot fi utilizate pentru oricare 
activitate extracurriculară.  

Ne asociăm opiniei că procesul de proiectare a activităților extracurriculare se realizează 
prin urmarea a câteva etape distincte: [Cucoș, 2006]  

 Definirea scopului activității extracurriculare. 
 Stabilirea activității extrașcolare care va atinge obiectivul dorit. Pentru această etapă 

este necesară organizarea și planificarea prealabilă.  
 Alegerea conținutului care facilitează procesul de învățare.  
 Planificarea, organizarea și integrarea experienței și a conținutului acesteia. 
 Evaluarea eficienței activității extracurriculare. Realizarea unei lucrări extra-

curriculare presupune particularizarea acesteea astfel, ca să fie luate în considerație 
tipul și specificul fiecărei categorii de activități, dar tot în funcție de colectivul din 
care face parte grupul țintă.  

Asigurarea calității și eficienței activității extracurriculare este realizabilă prin aplicarea 
unor principii specifice de proiectare și implementare, și anume [Pânișoară, 2009]: 

• concentrarea să fie centrată pe ceea ce se învață; 
• activitatea să se axeze pe dezvoltarea elevilor; 
• cerințele tuturor participanților să fie satisfăcute; 
• transparență totală; 
• informații complete;  
• abilități specificate în mod clar; 
• fidelitate și eficiență;  
• obiectivele trebuie să fie pe deplin justificate; 
• evaluarea timpului pentru revizuirea obiectivelor;  
• colaborarea personalului didactic cu ceilalți membri implicați; 
• planificarea minuțioasă și completă. 

 
4. Argumente în favoarea dezvoltării activităților extracurriculare 

Față de alte domenii ale educației, activitățile extracurriculare primesc mai puțină atenție 
din partea persoanelor/factorilor de decizie și a teoreticienilor educației, decât subiecte precum 
standardele academice, dimensiunea clasei, dimensiunea școlii, conducerea școlii și calitatea 
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cadrelor didactice, chiar dacă cercetările actuale au arătat că activitățile extracurriculare în 
general pot fi cantitativ asociate cu rezultatele pozitive ale învățării [Fredricks et al., 2006]. Din 
această lipsă de atenție, ceea ce știm despre activitățile extracurriculare este departe de a fi 
complet. Există încă multe de învățat despre beneficiile lor și riscurile pe care le poate antrena 
organizarea sau neorganizarea lor, cât și despre diferitele tipuri de activități extracurriculare la 
care participă elevii. 

Se presupune că majoritatea lucrurilor învățate sunt predate în sala de clasă tradițională. 
Totodată, uneori uităm că elevii sunt influențați de experiențele lor din afara clasei la fel de 
semnificativ, precum sunt influențați de experiențele lor în cadrul clasei, dacă nu chiar mai mult. 
Deoarece aproape toată atenția noastră este concentrată pe ceea ce putem face pentru a educa 
elevii în cadrul clasei sau în limitele mediului școlar, deseori sunt ratate șansele de a educa și de 
a oferi oportunități educative mai largi în afara celor șase ore pe zi (în medie) pe care elevii le 
petrec la școală.  

În special, se acordă puțină atenție creșterii calității și echității participării elevilor și 
accesului la activități extracurriculare de calitate, care pot face diferența în educația lor și a 
modului de a percepe lumea. Reforma educației începută în România după revoluția din 1989, a 
fost în mare parte centrată pe educația ”bazată pe standarde”, fiind fundamentată pe ideea 
conform căreia programul elevilor ar trebui să se bazeze pe o serie de standarde academice a 
ceea ce e necesar de cunoscut în toate clasele și de către toți elevii dintr-un sistem de învățământ. 
Un element esențial al reformei bazate pe standarde este că rezultatele învățării ar trebui să fie 
universale și măsurabile. 

Cele menționate au o legătură directă cu activitățile extrașcolare, deoarece participarea la 
ele este asociată cu o performanță academică mai bună, indiferent dacă ne referim la genul de 
activitate fizică sau non-fizică. De fapt, se manifestă o asociere puternică între creșterea 
numărului de ore petrecute pentru activități extracurriculare și creșterea interesului pentru 
educație în rândul elevilor.  

Există dovezi care atestă faptul că educația formală (”standardizată”) nu este eficientă de 
sine stătătoare, ci doar completată de cea informală, care include și activitățile extracurriculare. 
De exemplu, în Statele Unite ale Americii, ideologia ”Niciun copil rămas în urmă” (No Child 
Left Behind) a ajutat la concentrarea reformei educației pe obținerea unor rezultate standardizate 
și măsurabile, posibil de atins de către majoritatea elevilor. Calitatea rezultatelor învățării 
elevilor prin diferite măsurători și evaluări, inclusiv rate de absolvire, performanța testelor și 
prezența la colegiu arată că îmbunătățirea în Statele Unite ale Americii se află doar puțin peste 
stagnare, iar eficiența reformelor recente (2004-2012) în educație poate fi, de asemenea, 
moderată de alți factori, în funcție de locație, resurse economice și o varietate de alți factori, 
inclusiv activitatea fizică a elevilor care sunt evaluați. De exemplu, scorurile de lectură ale 
elevilor din 1992 până în 2007 pe o scară de la 0 la 500 s-au îmbunătățit doar cu 4 pentru clasa a 
IV-a și cu 3 puncte la clasa a VIII-a, și au scăzut cu 6 puncte pentru elevii de clasa a XII-a. Chiar 
dacă imaginea este ceva mai bună la matematică, aceste rezultate indică faptul că există loc 
pentru îmbunătățiri. În matematică, elevii claselor a IV-a și a VIII-a au obținut în medie 27 de 
puncte și 19 puncte mai mari din 1990 până în 2007, o perioadă de șaptesprezece ani, pe o scară 
de la 0 la 500. Între 1996 și 2006, rata națională de absolvire al ciclului liceal la timp a crescut de 
la 66,4 % la 69,2 %. Un accent tot mai mare pe standardizare pare să nu fi ajutat elevii să-și 
îmbunătățească scorurile testelor într-un mod semnificativ, chiar dacă s-a investit mai mult timp 
în subiecții de bază cu prețul reducerii programelor cu prioritate mai redusă [Eccles, 2005].  

Dar scorurile testelor și ratele de absolvire nu sunt singura modalitate de a măsura 
rezultatele învățării elevilor. Ele nu măsoară alte rezultate care trebuie de asemenea luate în 
considerație. De exemplu, scorurile testelor și alte evaluări cantitative nu măsoară creativitatea, 
spiritul de lider și de antreprenor, precum și alte trăsături ale elevilor care sunt, în mod cert, la fel 
de importante, dacă nu mai importante, ca scorurile mari obținute la lectură și matematică. 
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 Susținătorii standardizării argumentează faptul că ea reprezintă în continuare un 
instrument semnificativ pentru promovarea echității și îmbunătățirea responsabilității în clasă și 
că lipsa de progres în îmbunătățirea notelor la teste are o mai mare legătură cu defectele de 
implementare a standardizării și cu deficiența de resurse, și nu se datorează unui sistem 
educațional învechit și neadaptat la nevoile elevilor de astăzi. Mai mult, sunt voci care susțin că 
pentru a dezvolta o gândire armonioasă și un IQ superior, este necesară o înțelegere de bază a 
faptelor esențiale, motiv pentru care standardizarea ar trebui să fie în continuare metodologia 
principală a reformei educației [Thernstrom, 2000]. În opinia noastră, inteligența emoțională 
joacă un rol mult mai important în viața elevilor (inclusiv în viața de adult), decât coeficientul de 
inteligență. Astfel, activitățile extracurriculare reprezintă instrumente imperioase pentru 
dezvoltarea fizică și mentală armonioasă a elevilor. Dar acest lucru nu înseamnă cu testele 
standardizate nu își găsesc utilitatea în sistemul de învățământ modern, ele fiind o parte necesară, 
dar nu și suficientă a instruirii și evaluării elevilor. 

Prin cercetările noastre optăm pentru o concepție ”pro activități extracurriculare”, care nu 
se dorește a fi un argument împotriva educației, evaluărilor și sistemului de învățământ 
standardizat, așa cum este administrat el în prezent. În esență, considerăm necesar a integra 
activitățile extracurriculare în cadrul reformei educaționale actuale, cu scopul de a acorda atenția 
binemeritată activităților extracurriculare în comparație cu alte fațete ale reformei educației, cum 
ar fi standardizarea. Incapacitatea sistemului educațional de a include adecvat activitățile 
extracurriculare în contextul reformei școlare limitează capacitatea de a explora la justa valoare 
care sunt beneficiile și eventualele riscuri ale activităților extracurriculare. 

După cum am menționat anterior, activitățile extracurriculare sunt o alternativă sau un 
supliment la un model tradițional de predare axat pe clasă și, de regulă, se desfășoară în afara 
clasei. Cele mai multe dintre ele sunt aferente școlii, sunt realizate de profesori și îi implică, dar 
influența profesorului asupra activităților extracurriculare variază în funcție de politica școlară, 
de organizație, profesor și elevi. În general, elevii se auto-selectează în activitățile și / sau în 
programele în care doresc să participe și din acest motiv activitățile extracurriculare sunt descrise 
ca o activitate de învățare orientată către elev. Menționăm faptul că, în majoritatea cazurilor, nu 
există consecințe negative dacă un elev sau mai mulți elevi nu doresc să participe la anumite 
activități extracurriculare, deși unele școli și/sau cadre didactice prezintă ca ”fiind obligatorii” o 
serie de astfel de activități. De exemplu, în România, există un program național și anume 
”Școala altfel”, în cadrul anului școlar preuniversitar, care se desfășoară anual timp de 5 zile 
consecutive și al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale 
elevilor și a competenței de învățare a acestora.  

Programul „Școala altfel” a fost introdus în structura educațională din România din anul 
școlar 2011-2012, mai exact din săptămâna 2 – 6 aprilie 2012, când s-au desfășurat diverse 
activități de educație non-formală, concursuri și olimpiade școlare, activități sportive, excursii 
ș.a. Din anul școlar 2011-2012 și până în prezent, inclusiv pentru 2020-2021, acest program a 
devenit obligatoriu pentru toate școlile din România, iar în ceea ce privește numărul de ore alocat 
pentru „Școala altfel”, acestea  vor fi egale cu numărul de ore din orarul obișnuit sau pot fi chiar 
mai multe. Acest timp dedicat exclusiv activităților extracurriculare va fi planificat la nivelul 
fiecarei instituții școlare, cu ajutorul/consultarea cadrelor didactice, elevilor și a părinților, 
realizându-se un orar special în acest sens. 

Scopul săptămânii „Școala altfel” este implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice 
(preferabil și a părinților elevilor) în activităţi adecvate intereselor, atitudinilor şi nevoilor 
diverse ale educabililor, cu ajutorul cărora să valorifice posibilele deprinderi, abilități, talente şi 
capacităţi ale acestora în diverse domenii și situații, care se pot regăsi sau nu în curriculumul 
naţional românesc, prin participarea lor la diferite acţiuni, majoritatea fiind organizate în context 
informal. Prin acest program profesorii pot proiecta, testa și evalua variate metode și tehnici în 
scopul devoltării competențelor educaționale și a abilităților socio-emoționale ale elevilor. 
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Importanța activităților extracurriculare este că ele, de obicei, nu numai că atribuie 
elevilor anumite roluri cu responsabilități individuale, dar le oferă și oportunități de leadership în 
cadrul diferitor grupuri și organizații. Afirmăm aceasta, deoarece activitățile extracurriculare, 
conform opiniei mai multor experți, includ, de regulă, suporturi sau structuri organizaționale în 
materie de siguranță fizică și psihologică, relații de susținere, oportunități de apartenență, norme 
sociale pozitive, sprijin pentru eficacitate și problematizare, oportunități pentru construirea de 
abilități și integrarea eforturilor familiale, școlare și comunitare [Barber et al., 2005]. Impactul 
voluntariatului, conferințelor, instruirii, cursurilor publice, cluburilor de discuții, comunității 
științifice sau școlilor de vară este semnificativ, iar profesorii ar trebui să fie susținători ai acestor 
inițiative. 

Considerăm necesar să menționăm că sunt incontestabil benefice activitățile extra-
curriculare și pentru persoanele cu probleme de adaptare, deoarece ele se desfășoară într-un 
cadru informal, iar aceasta permite elevilor cu oarecare dificultăți de afirmare în cadrul școlar să 
minimizeze nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.  

Un alt aspect de importanță al activităților extracurriculare este că ele oferă celor 
implicați multiple oportunități de a interacționa și colabora unul cu celălalt, fie ca parte a unei 
echipe, fie ca parte a unei organizații cu un obiectiv de grup general. Prin faptul că acestea pot 
include activități de masă - sportive, teatru și alte producții artistice, activități comunitare, 
protecția mediulu, evenimente competitive, cercetare științifică, muzică și o mare varietate de 
alte activități, inclusiv pentru persoane cu anumite dizabilități, ele produc efecte benefice 
semnificative și pentru societate, contribuind la creșterea spiritului de implicare și participare.  

5. Concluzii și idei pentru cercetări viitoare 
Cercetările promovate în articolul prezentat au demonstrat că participarea la activități 

extrașcolare, apreciată de majoritatea școlilor, îi ajută pe elevi să dezvolte respectul de sine și 
relațiile de la egal la egal, de asemenea ea poate fi asociată cu o reușită academică sporită, cu 
creșterea autorespectului, a rezistenței fizice și psihice, totodată aducând plus valoare școlii și 
societății în ansamblu. Dar, deși există un număr din ce în ce mai mare de studii care arată că pot 
fi delimitate multiple asocieri pozitive între participarea elevilor la activități extracurriculare și 
dezvoltarea lor polivalentă, totuși se înregistrează un vid de informații care ar examina 
multilateral interrelația dintre participarea la activități extracurriculare și rezultatele academice, 
precum și a influenței acestora la dezvoltarea spirituală a celor implicați. Aceasta ne conduce la 
ideea că există suficient spațiu neexplorat pentru promovarea ulterioară a cercetărilor privind 
impactul activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității tinerei generații. 

Aceasta deoarece pe lângă pregătirea profesională, elevii trebuie să se pregătească și 
pentru viață. În acest scop, considerăm necesar că trebuie de atras atenție sporită 
managementului activității extrașcolare, prin planificarea minuțioasă a unor astfel de activități, 
cu participarea activă a elevilor în acest proces, încât ele să fie creative, atractive și maxim 
adaptate nevoilor acestora, în funcție de abilitățile și interesele lor. Aceste programe pot ajuta 
real la valorificarea abilităților personale ale elevilor, cu beneficii pentru toți actorii implicați.  
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Abstract 
 

 Quality education is one of the core priorities of modern society and all countries - 
developed or less developed - are trying to meet the demands of the new knowledge economy. 
The processes of globalization, internationalization and integration leave their mark on the 
realities of the modern school, at all levels of education. Among the current trends in the 
European space is the expansion of the scope of projects, which has become one of the important 
sources for development in various areas of European economic and social life, including 
education. The object of study of this article is to analyze the evolution of funding processes for 
the development of education through projects, as well as the analysis of cross-border 
experiences of participation in European projects and integration into the European knowledge 
area.  

The research methodology focused on the analysis of bibliographic sources in the field, 
both analytical and statistical, the synthesis of information obtained, as well as the comparative 
study of the experience of implementing European projects in the cross-border area - Romania 
and Moldova. Through the presented article, the authors support the idea that projects with 
international participation contribute to the connection of Eastern European countries to the 
traditional and modern European value system and to their inclusion in the European 
educational circuit, thereby contributing to the development of the common European knowledge 
area and the strengthening of European multicultural identity. 
Keywords: sustainable benefits, cross-border cooperation, knowledge economy, education, 
globalization, educational institution, management, European projects, Erasmus program, 
European knowledge area 
 

1. Introducere  
 Educația de calitate reprezintă una din prioritățile de bază ale societății moderne și toate 
țările – deopotrivă cele dezvoltate sau mai puțin dezvoltate – încearcă să satisfacă cerințele noii 
economii a cunoașterii. Procesele de globalizare, internaționalizare și integrare își lasă amprenta 
asupra realităților școlii moderne, la toate nivelurile de instruire. Înseși noțiunile elev - student - 
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audient nu mai au limite de vârstă strict delimitate, învățământul în sistem LLL devenind tot mai 
solicitat. Printre tendințele care actualmente se manifestă în forță în spațiul european o realitate 
este și creșterea amplorii și ariei de aplicare a proiectelor, aceasta devenind una din sursele 
importante pentru dezvoltare în diverse domenii ale vieții economice și sociale europene. 
Domeniul educației nu este o excepție, deoarece în ultimele decenii programele prin care se 
derulează proiectele au luat o anvergură deosebită, aceasta devenind o tendință nu doar 
europeană, dar și pe întreg mapamond. 

În contextul menționat, obiectul de studiu al prezentului articol este să analizeze evoluția 
proceselor de finanțare pentru dezvoltare a domeniului educațional prin intermediul proiectelor, 
precum și analiza unor experiențe transfrontaliere de participare în proiecte europene și de 
integrare în spațiul european al cunoașterii. 

Metodologia de cercetare s-a axat pe analiza surselor bibliografice în domeniu, 
deopotrivă analitice și statistice, sinteza informațiilor obținute, precum și studiul comparat al 
experienței implementării proiectelor europene în zona transfrontalieră – România și Republica 
Moldova. 

 
2. Evoluția procesului de asistență a domeniului educației prin proiecte 

Proiectele educaționale contemporane au ca scop realizarea asistenței oficiale de 
programe dedicate în acest sens pentru dezvoltarea educației tinerei generații. Obiectivele și 
scopurile, conținutul, formatul, actorii, finanțarea și livrarea proiectelor de dezvoltare a educației 
au suferit multe schimbări în ultima jumătate a secolului XX. 

Asistența oficială de dezvoltare și susținere pentru educație s-a extins rapid în anii 1950 și 
1960. Țările industrializate au fost considerate ca fiind parțial responsabile pentru dezvoltarea 
celorlalte țări, prin furnizarea atât a resurselor financiare, cât și a competențelor tehnice. Multe 
instituții multilaterale au fost înființate pentru a oferi asistență pentru dezvoltare, inclusiv Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD). Fundații precum Rockefeller și Ford Foundations au devenit jucători 
timpurii în realizarea proiectelor de dezvoltare a educației. Au fost de asemenea, înființate 
instituții de asistență bilaterală pentru dezvoltare, precum Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID), care a ajuns să ofere atât cea mai mare pondere a finanțării 
internaționale pentru dezvoltare în general, cât și pentru dezvoltare educațională [Alois et al., 
2009].  

Ideile despre modernizare și progres au dominat activitatea acestor organizații. 
Dezvoltarea a fost în general definită ca un progres liniar către tipurile de sisteme economice și 
politice existente în lumea industrializată occidentală. Educația, care a fost asociată în țările 
industrializate cu progresul economic și dezvoltarea națională prin crearea de resurse umane, a 
devenit rapid o componentă importantă a agendei lor de dezvoltare. 

Inițial, ajutorul educațional a fost utilizat în primul rând pentru a oferi educație terțiară și 
secundară resortisanților străini din țările donatoare, pentru a aduce educatori instruiți în țările în 
curs de dezvoltare sau pentru a ajuta la înființarea de organizații profesionale internaționale. Cu 
toate acestea, în anii 1960, atenția educațională s-a schimbat oarecum în ceea ce privește 
„luminarea creierului” și dependența continuă a țărilor în curs de dezvoltare față de instituțiile 
externe, fapt ce a determinat guvernele și organizațiile donatoare să sprijine programele 
profesionale și construirea de instituții terțiare și secundare în respectivele țări. Astfel, donatorii 
au început să investească în proiecte de educație specializate, care se concentrau adesea pe 
instruirea ”furnizorilor de educație” (de exemplu, profesori), oferind sprijin tehnic ministerelor 
educației sau chiar școlilor. Totodată, proiectele erau monitorizate de organizațiile donatorilor. 
Donatorii individuali deseori s-au specializat într-un tip concret de intervenție educațională sau 
nivel de educație, dominând astfel acel domeniu și modelul dezvoltării sale în țara beneficiară 
[Cook, 2007].  

Modelul de proiect pentru acordarea ajutorului educațional are mai multe avantaje față de 
accentul pus inițial pe formarea la nivel înalt. Acest lucru s-a concretizat prin instruirea 
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personalului, prin construirea infrastructurii și oferirea unei game variate de servicii tehnice și 
practice.  

Totuși, de-a lungul anilor s-au manifestat și anumite deficiențe ale dezvoltării pe bază de 
proiecte. Astfel, Joel Samoff prezintă câteva dintre punctele slabe ale modelului de proiect, 
precizând că suportul / ajutorul prin proiecte a fragmentat adesea dezvoltarea și planificarea 
educațională într-un set de intervenții nepotrivite de către donatori [Samoff, 2006]. A existat 
tendința de a sublinia obiectivele pe termen scurt și a lăsa oarecum în umbră nevoile pe termen 
lung și de a concentra resursele ministerelor educației din multe țări pe managementul și 
evaluarea proiectelor pe termen scurt, mai degrabă decât pe dezvoltarea întregului sistem. 
Resursele donatorilor erau deseori furnizate numai pentru finanțarea bunurilor și serviciilor de la 
resortisanții donatorilor. În cele din urmă, alegerile și căile de implementare a proiectelor de 
dezvoltare a educației au fost adesea destul de politizate. Din acest motiv, proiectele de 
dezvoltare a educației nu au funcționat niciodată ca un simplu transfer de resurse tehnice și 
financiare prevăzute inițial în teoria modernizării. 

Hans N. Weiler observă că, la sfârșitul anilor ’70, chiar dacă organizațiile donatoare au 
reconfirmat beneficiile educației pentru dezvoltare națională, bugetele pentru educație au început 
să stagneze sau să scadă. Deși există o lipsă de date comparabile înainte de 1973, se pare că 
ajutoarele generale pentru educație din partea țărilor membre ale Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (OCDE) abia au ținut pasul cu inflația după 1980. Tot mai puține 
resurse proveneau din estul Europei și un număr mai mare de state au cerut suport financiar. În 
același timp, echilibrul de influență între donatorii activi în proiectele de dezvoltare educațională 
s-a schimbat, Banca Mondială apărând drept cel mai semnificativ creditor pentru educație, atât în 
ceea ce privește capacitățile tehnice, cât și cele financiare [Weiler, 1995]. 

De-a lungul anilor ’80 și ’90, multe țări în curs de dezvoltare s-au confruntat cu o criză 
gravă a cheltuielilor naționale pentru educație, cauzată atât de colapsul economic la scară largă, 
cât și de programele ulterioare de ajustare structurală. Tensiunile financiare au alimentat 
dezbaterile în ceea ce privește îmbunătățirea calitativă a educației. La începutul anilor ’80, 
comentatori precum Paul Hurst au pus sub semnul întrebării presupunerea că investițiile în 
educație vor duce la creștere economică, întrucât două decenii de creștere mare a investițiilor 
educaționale în țările în curs de dezvoltare nu au susținut în mod convingător această afirmație. 
La scurt timp, noi studii economice, cum ar fi Maraline Lockheed și Adriaan Verspoor - studiu 
sponsorizat de Banca Mondială - au afirmat că o concentrare asupra „Educației de bază” (Basic 
Education), în special pentru fete, a fost cea mai eficiență formă de dezvoltare a investițiilor 
educaționale. Astfel, s-a pus accent pe introducerea de noi componente în proiectele de 
dezvoltare educațională, pe descentralizarea sistemelor educaționale și introducerea de programe 
naționale de testare și sprijinire a furnizării neguvernamentale de servicii educaționale. [Lowe, 
2000]  

Anii ’90 au înregistrat o nouă convergență a activităților donatorilor, inclusiv din cauza 
convergenței ideologice care a urmat prăbușirii socialismului suprareglementat de către stat. 
Conferința mondială din 1990 privind „Educația pentru toți” (Education For All), sponsorizată 
de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Banca Mondială, 
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) și alții, au adus 
donatorii și țările în curs de dezvoltare în jurul unei agende de ajutor unificat, axată pe 
revitalizarea învățământului primar în cele mai sărace țări în curs de dezvoltare. Ulterior, mulți 
donatori și-au reorientat eforturile de dezvoltare educațională pentru a se concentra pe educația 
primară.  

De asemenea, donatorii au început să dezbată meritele abordărilor sectorului sau ale 
sistemului în învățământ în anii ’90. Abordările sectoriale diferă de abordările bazate pe proiecte 
în mai multe moduri. Unul dintre cele mai evidente este faptul că ajutorul la nivel sectorial oferă 
bani direct bugetului guvernului unei țării, pe baza unui plan de dezvoltare a educației pe termen 
lung. Există dezbateri dacă efectul acestui mecanism este de a oferi guvernului beneficiar un 
control mai mare asupra modului în care sunt cheltuiți banii sau dacă această schimbare 
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reprezintă de fapt restricții mai mari asupra guvernului. În primul rând, ajutorul la nivel sectorial 
este adesea puternic condiționat; în al doilea rând, donatorii se pot aștepta ca întreaga abordare 
sectorială a guvernelor beneficiare să se alinieze noțiunii lor din ce în ce mai convergente de ce 
fel de educație este cea mai bună pentru dezvoltare. În plus, în loc să ofere ajutor la scară mică în 
multe țări, modelul sectorului este extrem de selectiv, vizând puținele țări capabile să ofere un 
plan sectorial rațional pentru schimbările educaționale. În cele din urmă, ajutorul sectorial este 
legat din ce în ce mai mult de acceptarea mai largă a reformelor în domeniile guvernanței și 
politicii economice. O altă schimbare importantă în proiectele de dezvoltare educațională a fost 
creșterea finanțării pentru sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale (ONG-uri) ca furnizori 
direcți de servicii educaționale. Rămâne o dezbatere considerabilă cu privire la durabilitatea 
acestor strategii. Multe dintre cele mai mari organizații neguvernamentale internaționale active 
în dezvoltarea educațională consideră că ONG-urile ar trebui să acționeze mai mult în calitate de 
politici care susțin furnizorii de servicii și au lansat o campanie internațională în acest sens. Au 
existat, de asemenea, schimbări extraordinare în concentrarea proiectelor de dezvoltare 
educațională pentru generarea unei educații de calitate, prin implicarea finanțării interne, dar și 
externe, cu rol determinant în susținerea acestui efort comun.   

 
3. Asistența acordată de Uniunea Europeană 

prin programele de dezvoltare a educației 
  

Un loc important în domeniul proiectelor educaționale este ocupat de programele care 
oferă susținere în spațiul european. 

Programul Erasmus. Noțiunea ERASMUS este de fapt un acronim, format de la 
denumirea Schema Comunitară de Acțiune pentru Mobilitatea Studenților Universitari 
(EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Programul a fost 
numit în cinstea vestitului filosof, teolog și călugăr romano-catolic olandez și anume Desiderius 
Erasmus din Rotterdam, considerat unul dintre cei mai importanți umaniști din perioada 
Renașterii din secolele XV-XVI. El a devenit vestit inclusiv pentru faptul că în acele timpuri de 
dominație religioasă a îndrăznit să ceară reforma internă a Bisericii Catolice. Deși, după moartea 
sa, conform hotărârii clerului operele lui au fost înscrise în „Indexul cărților interzise”, Erasmus 
a produs un semnificativ impact asupra culturii europene. [17]  

Comisia Europeană a inițiat programul Erasmus la începutul anului 1986, între statele 
membre ale Uniunii Europene. În anul universitar 1987-1988 la mobilitate au participat 3244 de 
studenți. Spre comparație, în 2006, la programele internaționale de mobilitate au participat deja 
peste 150 mii de studenți sau aproape 1% din efectivul studenților europeni. Iar ponderea 
profesorilor universitari antrenați în mobilități în cadrul programului Erasmus a fost practic 
dublă - 1,9% din efectivul cadrelor didactice din Europa, sau 20.877 persoane.Un alt program, de 
învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning - LLL), între 2007-2013, a avut ca obiectiv 
principal favorizarea schimburilor reciproce, mobilitatea și cooperarea între sistemele de 
educaţie şi de formare din cadrul Comunităţii, astfel încât acestea să ajungă un model de calitate 
la nivel mondial. [Corradi, 2019]  

Programul Erasmus Mundus este un alt program dezvoltat în același timp, orientat către 
globalizarea educației europene. În timp ce Programul Erasmus este deschis pentru europeni, 
Erasmus Mundus este deschis și pentru non-europeni. 

Programul-cadru Erasmus Plus sau mai simplu Erasmus+ (prevăzut pentru perioada 
2014 - 2020), combină toate schemele anterioare ale Uniunii Europene pentru educație, formare, 
tineret și sport, inclusiv Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig), Tineret în acțiune și cinci programe de cooperare internațională 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și Programul de cooperare cu țările industrializate). 
Regulamentul Erasmus+ a fost semnat la 11 decembrie, 2013. [12] Erasmus+ are 34 de țări 
participante: 28 (pe atunci) de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Macedonia de Nord, Serbia și Turcia.  

23



Erasmus+ oferă subvenții pentru o gamă largă de acțiuni, inclusiv oportunitatea pentru 
studenți de a efectua stagii de muncă sau de studii în străinătate și pentru ca profesorii și 
personalul din învățământ să participe la training-uri internaționale în diferite țări europene. Este 
impresionant că numărul tinerilor participanți la aceste programe a crescut semnificativ, 
ajungând în ultimii ani la cifra de circa 300.000 pe an, față de doar 3.244 în 1987. Dar în total 
pentru ultimele trei decenii, peste 10 milioane de oameni au participat deja la ceea ce, pentru 
mulți dintre ei, s-au dovedit a fi experiențe care le-au schimbat viața. Totuși, cu toată amploarea 
sa, doar 4% dintre tineri au șansa de a beneficia de o astfel de oportunitate fericită. [4]  

În ianuarie 2018, Comisia Europeană a publicat evaluarea intermediară a actualului 
program Erasmus+, care a stat la baza propunerii Comisiei pentru următoarea generație a 
programului Erasmus pentru perioada 2021-2027. Principala constatare a fost că programul a 
generat unul dintre cele mai pozitive rezultate ale Uniunii Europene și că el oferă o valoare 
adăugată importantă pentru Uniune. La 30 mai 2018, Comisia Europeană a adoptat propunerea 
pentru următorul program Erasmus, cu o dublare a bugetului la 30 de miliarde de euro pentru 
perioada 2021-2027. [Benakis, 2019] Au fost stabilite și obiectivele majore pentru această 
perioadă următoare: 

• să crească masiv numărul de beneficiari și participanți la program, aducând o 
transformare pozitivă la scară largă;  

• să ajungă la oameni din toate mediile sociale;  
• să stimuleze mobilitatea și cooperarea, în Europa și cu restul lumii; 
• să sprijine inovarea și investițiile în domeniile de perspectivă;  
• să promoveze identitatea europeană. 

Pentru anul 2019, în România s-au înregistrat următoarele date legate de proiectele de 
mobilitate Erasmus+, în care au participat 17.140 de persoane – figura 1.    

   
Figura 1. Proiecte de mobilitate Erasmus+ în România (2019) 
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Sursa: Date cheie și evenimente din 2019 - Erasmus Plus.  
https://www.erasmusplus.ro/library/files/Infografic_2019.pdf 

 

Participarea la procesele de mobilitate internațională produce multiple beneficii 
studenților și personalului, aducând experiențe de neuitat în viața lor profesională și personală. 
Tocmai de aceea, gradul de satisfacție în rezultatul participării la programul Erasmus+ este foarte 
mare – figura 2. 
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Figura 2. Gradul general de satisfacție al participanților la mobilitățile Erasmus+ 
în România (2019) 
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Sursa: Date cheie și evenimente din 2019 - Erasmus Plus.  

https://www.erasmusplus.ro/library/files/Infografic_2019.pdf 

Totuși, deși gradul general de satisfacție al participanților la mobilitățile Erasmus+ din 
România este ridicat, au existat și anumite nemulțumiri referitoare la diverse aspecte. Astfel, unii 
participanți români la Erasmus+ au afirmat faptul că prețurile din țara în care au fost în 
mobilitate (de exemplu, în Belgia) sunt foarte mari, comparativ cu cele din România și bursele 
nu au reușit să acopere costurile necesare. O altă nemulțumire a acestora privește cerințele destul 
de dure privind documentația pentru aplicare la proiectele Erasmus+ și faptul că utilitatea 
creditelor transferabile în sistemul de educație din România nu este relevantă, lovindu-se de 
multă birocrație în procesul de echivalare. [Raport, 2018] 

Cu toate situațiile problematice semnalate, statistica denotă că 96% dintre studenții care 
participă la mobilitățile din cadrul programului Erasmus+ consideră că experiența lor a fost 
importantă pentru a-i ajuta să își găsească un loc de muncă, iar peste jumătate din ei consideră ca 
”foarte importantă” experiența Erasmus pentru viața lor personală și profesională. [3] 

În Republica Moldova, dezvoltarea intensă a cooperării inter-universitare, inclusiv 
mobilitatea internațională, a devenit posibilă de la semnarea în anul 2005 a Tratatului de aderare 
la Procesul de la Bologna. O atare cooperare a deschis calea unor avantaje incontestabile și 
foarte importante.  

Primul ar fi acela că ea a ”impus” universitățile localizate în tinere state democratice 
(cum era și Republica Moldova) să se perfecționeze, să se modernizeze și să se „europenizeze”. 
De asemenea, cooperarea internațională a deschis noi oportunități pentru dezvoltarea 
capacităților universităților implicate în proiecte, dar și a sistemelor educaționale naționale în 
ansamblu și, ca urmare, a condus la armonizarea spațiului comun european de învățământ 
superior.  

Dacă e să facem un bilanț pentru perioada 2014 – 2019, Republica Moldova a participat 
la 17 proiecte din aria ”Capacity building in Higher Education”, alte 17 proiecte au fost câștigate 
prin acțiunea Jean Monnet. Un interes deosebit trezesc proiectele de mobilitate internațională de 
credite, în perioada menționată fiind implementate 400 de proiecte de cooperare internațională 
pentru mobilitate academică, prin care au fost valorificate 2.500 de burse de mobilitate 
internațională pentru studenți și personal [10] – figura 3.   
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Figura 3. Numărul de mobilități internaționale de credite  
din Republica Moldova în perioada 2015-2019 
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Sursa: Erasmus+ Programme in the Republic of Moldova. , p. 8 
http://www.erasmusplus.md/sites/default/files/media_file/2019-12/erasmus-programme_2019.pdf 

 

În literatura de specialitate [Trofimov, 2016 ș.a.] există studii privind beneficiile pe care 
le aduce asistența pentru dezvoltare în domeniul educației. În continuare, remarcăm unele 
rezultate incontestabile și semnificative care sunt o consecință a experienței dobândite prin 
participarea la proiecte, inclusiv la cele de mobilitate academică și care contribuie la formarea 
unui sistem comun de valori în țările cu medii culturale diferite, dar care prin aceasta devin medii 
realmente multiculturale: 

• angajații universității au ocazia de a dobândi experiență în străinătate;  
• apare posibilitatea (inclusiv financiară) de a invita profesori străini de notorietate în 

universitățile naționale; 
• apare posibilitatea schimbului de studenți, aceștea obținând acces la toate resursele 

educaționale de la cele mai prestigioase universități europene; 
• experiența de lucru /studiu într-un spațiu multicultural duce la educarea înțelegerii și 

toleranței față de reprezentanții altor țări, naționalități, religii, ceea ce este foarte important 
în lumea turbulentă de astăzi. Dar aceasta este, de fapt, și o îmbogățire reciprocă, prin 
cunoașterea altor culturi și tradiții; 

• aflarea într-un mediu lingvistic natural consolidează abilitățile de comunicare în mod 
direct, prin practică lingvistică inedită; 

• extinderea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru studenții care au participat la 
programe de mobilitate academică. Acest fapt devine din ce în ce mai mult un criteriu 
competitiv de selecție la angajare, conducând astfel la creșterea calității capitalului uman 
național; 

• cunoașterea și adaptarea experienței europene de organizare a managementului universitar; 
• stabilirea a numeroase contacte profesionale pentru dezvoltarea în continuare a cooperării 

interuniversitare etc. 
Menționăm, de asemenea, și unele perspective importante pe care le deschid proiectele 

internaționale pentru universități: 
 crearea condițiilor pentru stabilirea de parteneriate pe termen lung și semnarea 

acordurilor de cooperare bi- sau multilaterale; 
 apariția condițiilor pentru crearea unor echipe comune de cercetare și cunoașterea 

experienței de organizare a activității științifice în mediul universităților europene de top; 
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 motivația pentru învățarea limbilor străine și, astfel, consolidarea mediului național de 
comunicare; 

 apariția premiselor pentru crearea diplomelor comune / duble; 
 oportunitatea de a participa la noi proiecte internaționale; 
 organizarea și participarea la noi evenimente interuniversitare – conferințe, școlile de 

vară etc. 
Totodată, schimbul de experiență între parteneri, observarea și participarea la viața 

universităților din străinătate conduc, de asemenea, la manifestarea efectului de demonstrare - 
deoarece cunoscând bunele practici și istoriile de success din alte țări apare motivația de a le 
asimila. [Trofimov, 2016]. Cele menționate denotă multiplele avantaje care devin posibile prin 
intermediul proiectelor de asistență promovate la nivel european, iar prin atragerea a tot mai 
multe țări și persoane spre cooperare și comunicare, apar șanse de dezvoltare sporite pentru toate 
țările din spațiul european. Astfel, doar Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educație, 
formare, tineret și sport cu un buget de 14,7 miliarde euro, are capacitatea să ofere unui număr de 
peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma și de a face schimb de 
experiență în țările din străinătate. [8] În acest context, considerăm că este deopotrivă sugestivă 
și adevărată deviza programului Erasmus+:”Schimbarea vieților, deschiderea minților”  
(Changing lives, opening minds).  

 
4. Concluzii  

 
În cercetarea promovată autorii au demonstrat că participarea în proiecte reprezintă 

oportunități reale de dezvoltare pentru statele de pe continentul european. Ele aduc o multitudine 
de beneficii durabile țărilor și instituțiilor participante, cum sunt deschiderea spre cooperare 
internațională, experiențe de viață și profesionale, diseminarea bunelor practici între diverse 
instituții de învățământ și la diverse nivele de instruire. De asemenea, un aspect important este că 
proiectele cu participare internațională contribuie la racordarea țărilor din estul Europei la 
sistemul valoric tradițional și modern european și la includerea lor în circuitul educațional 
european, prin aceasta contribuind la dezvoltarea și fortificarea spațiului european comun al 
cunoașterii și la consolidarea identității europene multiculturale, deschizând perspective pentru 
pace și bunăstare în fiecare țară în parte și pe continent în ansamblu.  
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Abstract 

 
The paper analyzes the main theoretical currents regarding the process of interpersonal 

communication. Consecutive elements in the evolution of communication process approaches 
are discussed, starting from the essential components and processes that underlie dyadic 
communication skills and interactions, to newer, informational theories that emphasize the new 
type of communication in cyberspace. 

The second part of the paper is dedicated to the analysis of communication in 
interpersonal relationships. Emotional feelings and behaviors associated with interpersonal 
verbal communication are described. Interpersonal communication is not always successful. 
Therefore, we also approached the distorting elements in communication, more precisely, 
emotions and behaviors with a negative connotation, such as envy, jealousy, uncertainty, 
suspicion and distrust, revenge and violence. Two major categories of behaviors are analyzed 
that decline the success and efficiency of communication.  

The first category: antagonistic behaviors - manifested superiority, minimization, 
boastfulness, aggression, insincerity/manipulation. The second category: antisocial behaviors - 
behaviors that reflect competitiveness and/or envy as inclination, social distance, general 
anxiety/defensiveness, noncooperation, self-centering. 
Keywords: interpersonal communication, emotional feelings, behavior, effective 
communication 
 

1. Perspective asupra comunicării 
 

Comunicarea reprezintă un element-cheie în dezvoltarea și modernizarea societății. 
Cercetători din întreaga lume sunt preocupați să înțeleagă cât mai corect conceptele specifice 
comunicării și să identifice elementele esențiale ce conferă succes și eficiență în comunicarea din 
orice domeniu de activitate sau de interacțiune umană.  

În această lucrare ne propunem să analizăm componentele și procesele esențiale ce stau la 
baza abilităților de comunicare și interacțiune diadică. Astfel, ne vom baza în interpretarea 
noastră, pe modelul conceptual prezentat de Hargie și Tourish (1999) și Dickson (2001). 
Modelul amintit identifică șase elemente ale abilității de comunicare interpersonală. Acestea 
sunt: 1. contextul persoană-situație; 2. scopul; 3. procesele de mediere; 4. răspunsul; 5. 
feedback; și 6. percepția. În literatura de specialitate se discută deja despre caracterul dinamic și 
în continuă schimbare al comunicării, ambii participanți fiind, în același timp, expeditori și 
receptori de informații. Fiecare este un comunicator, chiar și atunci când este tăcut, acționând sau 
reacționând față de celălalt. Există însă, și posibile bariere pentru comunicarea cu succes, în 
fiecare dintre diferitele etape ale interacțiunii (Dickson, 2001).  
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În ciuda semnificației sale, comunicarea reprezintă un concept notoriu, dificil de definit 
cu exactitate. Cu toate acestea, o serie de atribute sunt recunoscute cu ușurință de către mulți 
cercetători. Comunicarea interpersonală poate fi gândită ca un proces tranzacțional, intenționat, 
multidimensional, ireversibil și (eventual) inevitabil. De exemplu, toate comunicările sunt legate 
de context și astfel, ne putem gândi la cadre spațiale, temporale, relaționale și uneori, 
organizaționale în care comunicarea se desfășoară.  

Caracteristicile personale ale participanților, împreună cu trăsăturile situației partajate, 
interacționează pentru a modela comunicarea în desfășurare și, prin urmare, ambele pot fi 
influențate, într-o oarecare măsură. De asemenea, obiectivele urmărite sunt determinate de 
factori personali și situaționali. Planurile și strategiile de realizare a acestora provin din procesele 
de mediere iar prin tactica rezultată, sunt adoptate anumite răspunsuri explicite. În prezent, se fac 
eforturi reunite pentru a crea un nou model al comunicării, concordant cu nivelul tehnologic-
informațional al societății.  

Ceea ce numim azi știința comunicării a rezultat din fuzionarea a cel puțin patru direcții 
de investigare din acest secol: tradiția retorică, propaganda și efectele media, transmiterea și 
primirea informațiilor, precum și dinamica grupului și dezvoltarea relațiilor interpersonale.  

Un impuls major în dezvoltarea teoriei comunicării l-a constituit îngrijorarea faptului că, 
prin comunicarea de masă se realiza o influență enormă, nedorită asupra opiniilor și vieților 
oamenilor. Evoluțiile teoretice timpurii au început atunci când Lasswell (1948) a pus câteva 
întrebări specifice: cine și ce spune, cui spune și prin ce mijloc, cu ce scop și cu ce efect? 
Această viziune a comunicării presupunea că un expeditor priceput și strategic (chiar viclean) ar 
putea proiecta un mesaj căruia ascultătorii, cititorii și telespectatorii nu-i pot rezista. Pornind de 
la o astfel de interpretare, decenii de cercetări temeinice au dezbătut rolul media în societate, 
impactul său psiho-comportamental asupra indivizilor în general și a tinerilor, în special.  

Independent de aceste direcții de analiză, au apărut o serie de studii care s-au concentrat 
pe principiile transmiterii și recepției informațiilor. Această gândire a prezentat un model 
simplu, liniar: un expeditor care încearcă să trimită un mesaj către un receptor. Adesea, o astfel 
de interpretare era potrivită mai mult tehnologiei de comunicare, decât oamenilor care foloseau 
aceste tehnologii. O schimbare radicală este marcată de momentul elaborării metateoriei 
sistemelor. În cadrul său a fost prezentat pentru prima dată, rolul canalelor în procesul de 
comunicare. Această direcție de cercetare a oferit societății, ca domeniu nou, cibernetica și a 
fundamentat o parte din baza activităților noastre în cyberspațiu. Este momentul în care începe 
epoca informației. Teoria lui G. H. Mead (1934), a fost una extrem de influentă: el a afirmat că 
oamenii se pot cunoaște pe sine și îi pot cunoaște pe ceilalți numai prin comunicare. Esența 
comunicării, spunea el, constă într-o interacțiune simbolică. Teoriile timpurii au prezentat 
paradigma stimul-răspuns (S-R), care a dominat mult timp științele sociale. Așa cum remarca 
Thomas Kuhn (1970), în știință, paradigmele se schimbă atunci când nu mai pot explica 
fenomenele luate în considerare. Paradigma S-R afirmă că un expeditor provoacă sau stimulează 
un „sens” în receptor. Dar această paradigmă prezenta numeroase limitări și nu contura cu 
exactitate concepte importante.  Ca urmare, o altă schimbare majoră s-a produs, odată cu 
introducerea unui M pentru a realiza versiunea S-M-R a modelului, care subliniază faptul că 
mesajele - conținutul și design-ul lor - sunt un stimul pentru receptor. Prin aceasta, înțelegem că 
un destinatar traduce în propriile sale gânduri ceea ce mesajul „pare” să transmită. Teoriile 
comunicării sunt într-o continuă evoluție, direct corelată cu evoluția științei și a interculturalității 
sociețății moderne. 

 
2. Comunicarea și relațiile interpersonale – trăiri și conduite 

 
Comunicarea reprezintă un process complex ce pune în interacțiune, la nivel personal sau 

social, întreaga personalitate a individului. Aceasta înseamnă că, de cele mai multe ori, în actul 
comunicării sunt antrenate per ansamblu, trăirile emoționale individuale, experiențele de viață, 
idealurile, dorințele sau traumele psihice trăite de individ, traduse fiind în conduite și 
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comportamente analoge. Transferul trăirilor emoționale în cadrul procesului de comunicare poate 
constitui un factor ajutător dar, de multe ori, el poate deveni un factor distorsionant, neplăcut și 
inhibitor al comunicării. Astfel, comunicarea poate deveni un eșec, afectând comportamentul 
general dar și personalitatea individului. În cele ce urmează, vom descrie câteva dintre trăirile și 
conduitele cu o conotație afectivă negativă, subliniind efectele lor inhibitorii.  

Prima categorie este cea a comportamentelor comunicative negative ce au ca bază trăiri 
emoționale interpersonale (în relațiile de cuplu, de exemplu) precum incertitudinea, 
neîncrederea și suspiciunea. Între acestea, amintim (cfm. Buss, 1988;  Pfieffer și Wong, 1989; 
Bryson, 1991):  
 Supraveghere și pază: a. verificarea acțiunilor partenerului pentru a reduce incertitudinea 

cu privire la natura relației, spionarea sau căutarea prin bunurile personale ale 
partenerului etc.; b. tăinuirea sau restricțiile - a reține partenerul pentru a-i restricționa 
accesul la potențialii rivali, de exemplu, refuzând să-l ia la o petrecere unde persoane 
rivale sunt prezente; c. monopolizarea timpului partenerului - comportamente care 
maximizează timpul pe care partenerul îl petrece cu persoana geloasă și minimizează 
timpul petrecut cu potențialii rivali, insistând ca partenerul să-și petreacă tot timpul liber 
cu ea/el. 

 Semne de posesivitate: a. semne verbale de posesie: introducerea față de ceilalți a 
partenerului ca "soț", "soție", "prietena" și așa mai departe; se laudă față de rivali cu 
privire la cât de mult ea sau partenerul se iubesc unul pe celălalt; b. semnale fizice ale 
posesiei: de exemplu, ține de mână partenerul atunci când alții sunt în jur, sărutând 
partenerul în fața potențialilor rivali; c. ornamente ale posesivității - utilizarea unor 
obiecte pentru a afișa relația, de exemplu, a așeza fotografia partenerului în locuri vizibile 
etc. 

 Evitare: a. retragerea fizică și emoțională, înseamnă retragerea față partener, de exemplu, 
a petrece mai puțin timp cu partenerul și totodată, retragerea afecțiunii față de partener; b. 
evitarea situațiilor provocatoare de gelozie, de exemplu, refuzul de a merge în locuri care 
declanșează gelozia sau evitarea situațiilor în care rivalul ar putea fi prezent; c. 
dezamăgirea de a comunica: refuzul comunicării cu partenerul, de exemplu, încercând să 
se liniștească și să nu mai apeleze partenerul la telefon.2 
Mullen (1985) menționa în cercetările sale, următoarele: "Din păcate, încrederea este 

deseori, abandonată atunci când gelozia se înrăutățește. Acțiunile anterioare și intențiile viitoare 
ale partenerului reprezintă exact ceea ce pune în discuție gelozia; fidelitatea partenerului este în 
discuție și, prin urmare, nu mai poate fi considerată o persoană de încredere" (p. 233). Buunk 
(1991) remarcă, de asemenea, faptul că, atunci când gelozia este un răspuns emoțional reactiv la 
infidelitatea unui partener, mulți oameni își etichetează emoția ca fiind furie mai degrabă, decât 
gelozie propriu-zisă. Acest lucru se datorează faptului că infidelitatea este de obicei, percepută ca 
un act neloial de trădare, ce diminuează încrederea relațională. 

Incertitudinea, suspiciunea și neîncrederea relativă provoacă o serie de răspunsuri de 
comunicare la gelozie, care au potențialul de a căpăta o valoare negativă. Pfieffer și Wong 
(1989) au descris gelozia cognitivă ca un compozit de gânduri de suspiciune iar gelozia 
comportamentală ca un ansamblu de comportamente de supraveghere, incluzând acțiuni precum 
interogarea partenerului despre locul unde se află, efectuarea unei vizite surpriză acasă la 
partener pentru a vedea cine este cu ea sau cu el, și caută prin lucrurile partenerului pentru a 
dovedi o anume acțiune. În aceast gen de conceptualizare a geloziei, suspiciunea cognitivă și 
gelozia comportamentală sunt legate în mod indisolubil.  

În cele din urmă, incertitudinea și suspiciunea determină persoanele să evite comunicarea 
activă cu partenerii lor. Schaap, Buunk și Kerkstra (1988) au găsit o asociere mică, dar 
semnificativă, între gelozie și un stil de comunicare / conduită care evită conflictul. Mai exact, 
indivizii geloși au devenit dispuși să discute problemele relaționale și s-au retras (atât din punct 

 
2 clasificările, conceptele și exemplificările sunt adaptate după Buss (1988) și Guerrero et al. (1995). 
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de vedere fizic, cât și emoțional) din situații de conflict. Afifi și Reichert (1996) au folosit un 
cadru teoretic de reducere a incertitudinii pentru a explica asocierea dintre gelozie și evitare. 
Potrivit acestor autori, gelozia este o situație extrem de incertă. Într-adevăr, cercetarea lor arată 
că gelozia mărește motivația de a scădea incertitudinea. Afifi și Reichert au descoperit, de 
asemenea, o tendință a indivizilor nesiguri, geloși, de a evita comunicarea cu partenerii lor, 
probabil pentru că se temeau  de o reacție neașteptată a acestora. 

Răzbunare, conflict și violență. Deoarece gelozia este o emoție atât de intensă și 
deoarece poate genera sentimente de rănire profundă și de trădare, indivizii geloși se implică 
uneori, într-un comportament agresiv, manipulativ și/sau violent. Buunk (1991) a abordat 
legătura dintre sentimentele intense de gelozie și comportamentul agresiv. Mai exact, el a 
susținut că: într-o relație normală, satisfăcătoare, va exista, de obicei, o preferință pentru 
rezolvarea și compromiterea problemelor și pentru luarea în considerare a intereselor celeilalte 
persoane. Cu toate acestea, atunci când celălalt arată un interes clar față de altcineva, tendința de 
a coopera va scădea iar atitudinea individului gelos va deveni mai competitivă și mai agresivă. 

Schaap, Buunk și Kerkstra (1988), într-o serie de experimente, au examinat asociațiile 
între cinci stiluri de conflict și gelozie. Ei au descoperit că gelozia a fost asociată cel mai mult cu 
un stil de conflict agresiv (r = .78), deși a fost asociat și cu compromisul (r = .42), liniștirea (r = 
.40) și conduita de evitare (r = .27). Gelozia a fost invers raportată la rezolvarea problemelor (r = 
-21), așa cum anterior, susținea Buunk (1991). Uneori, indivizii geloși simt o dorință puternică 
de a se răzbuna pe partenerii lor.  

Există, de asemenea, și o altă categorie, ce trebuie luată în discuție, atunci când abordăm 
problematica disfuncționalității procesului de comunicare și anume, cea a comportamentelor 
comunicative cu valoare negativă, asociate cu represalii și conflicte. Aici putem include3: 
►Comunicarea agresivă: a. Comunicarea distributivă, respectiv, comunicarea directă și 
agresivă cu partenerul, de exemplu, strigând și discutând cu partenerul, făcând acuzații și critici 
față de acțiunile partenerului; b. Distanțarea activă - modalități indirecte de comunicare a 
agresiunii către partener, de exemplu, ignorând în mod esențial partenerul și acționând rece, 
distanțat, retragerea afecţiunii. 
►Operațiuni de manipulare: a. Inducții de contrabalansare sau încercările de a-l face pe 
partenerul ofensator să se simtă și el gelos, de exemplu, amenințând că și el/ea va avea relații 
intime cu alte persoane sau va flirta cu o terță parte; b. Inducerea sentimentului de vinovăție prin 
încercările de a face partenerul ofensator să se simtă vinovat, de exemplu, plângând și spunând 
partenerului cât de rănit este și amenințând că va fi foarte rănit dacă partenerul pleacă. 
►Comportamente violente: a. Violența față de partener se traduce în acțiuni care dăunează fizic 
partenerului, de exemplu, pălmuirea partenerului sau tăierea părului partenerului astfel încât, el 
sau ea să pară "urât." b. Violența îndreptată spre obiecte – agresiunea este direcționată spre 
obiectele fizice, de exemplu, lovirea ușilor sau aruncarea de obiecte sau chiar a bunurilor 
partenerului. 

Modalitățile comune de represalii includ comunicarea și manipularea agresivă. Afifi et 
al. (1996) au descoperit că indivizii caută să se implice față de partenerii lor în comportamente 
precum disputa cu partenerul, acuzarea, aplicarea "tratamentului tăcerii”, încercarea de a face 
partenerul să se simtă vinovat și de a induce contra-gelozia. În mod similar, Buss (1988) a 
identificat o strategie de pedepsire, care cuprinde tactici cum ar fi furia, ignorarea partenerului, 
amenințarea de a înceta relația, strigătele față de partener și amenințarea cu întreruperea 
comunicării. 

Din păcate, persoanele geloase depășesc uneori agresiunea și manipularea verbală și 
recurg la violență. În mijlocul unei epidemii de violență interpersonală și a publicității curente a 
cazurilor judiciare senzaționale, gelozia s-a dovedit a avea o contribuție majoră la violență. 
Hansen (1991), realizând o revizuire cuprinzătoare a literaturii de specialitate, a concluzionat că 
"gelozia sexuală masculină poate fi sursa majoră de conflict într-o majoritate covârșitoare de 

 
3 Etichetele și exemplele de categorii sunt adaptate după Buss (1988) și Guerrero et al. (1995, p. 56). 
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crime îndreptate asupra soțiilor, în America de Nord. În mod similar, numeroase studii au 
remarcat prevalența geloziei ca motiv în abuzul soției non-fatale."4 

Având în vedere aceste exemple vii, s-ar părea că gelozia duce, biologic, la violență 
inevitabilă (vezi Guerrero & Andersen, 1998 – pentru o discuție a forțelor sociobiologice care 
contribuie la gelozie). Însă, acest lucru nu este întru totul adevărat. Printre mii de episoade de 
gelozie care apar în fiecare zi, doar unele dintre ele conduc la violență. Cu toate acestea, chiar 
dacă violența nu este o consecință obișnuită a geloziei, gelozia este însă, un antecedent comun al 
violenței. După cum a subliniat Hupka (1991), 37% până la 50% din populația din S.U.A. are 
relații extraconjugale, dar mai puțin de 0,01% din populația masculină din S.U.A. comite o crimă 
ca răspuns la gelozie. Guerrero, Andersen, Jorgensen, Spitzberg și Eloy (1995) consideră că 
violența este un răspuns relativ rar la gelozie. Cu toate acestea, un procent semnificativ din crime 
sunt induse de gelozie. Acesta este un alt paradox al geloziei. Puține emoții creează o astfel de 
combinație unică de frică, furie și tristețe. Pentru un procent mic din populație, această devastare 
emoțională duce la violențe extreme. 

În unele cazuri, violența și/sau agresiunea verbală sunt folosite ca o formă de pază și 
protejare a relației sau de manipulare a partenerului relațional. Guerrero et al. (1995) au 
argumentat că, indiferent dacă ne place sau nu, acțiunea agresivă poate uneori, să fie funcțională. 
Ei au susținut că agresiunea indusă de gelozie poate face ca oamenii să se simtă vinovați și 
ulterior, să-și regândească acțiunile. Mai mult, dacă partenerul ofensator nu arată nici un regret, 
persoana geloasă, probabil, extrapolează faptul că există o mare probabilitate de apariție a unor 
conduite similare în viitor și, prin urmare, poate decide încetarea relației.  

Toate comportamentele de comunicare discutate, variind de la distanțarea activă până la 
comunicarea distributivă, manipularea și amenințările, evitarea și violența, au un impact negativ 
asupra satisfacției relaționale. Gelozia, în general, se asociază cu nemulțumirea relațională. De 
exemplu, două studii recente (Andersen et al., 1995; Guerrero et al., 1995) au constatat că 
gelozia cognitivă împărtășește o puternică asociere negativă cu satisfacția relațională. Nu este 
încă determinată natura cauzală a acestei relații, dar este probabil ca indivizii care sunt 
nemulțumiți de relațiile lor să creadă că partenerii lor sunt de asemenea, nemulțumiți și, prin 
urmare, partenerii lor pot fi implicați sau interesați de o terță parte. Este, de asemenea probabil, 
că experiența geloziei însăși, poate duce la nemulțumire relațională, în special atunci când apar 
reacții emoționale negative și comportamente agresive, manipulative. Asocierea dintre gelozie și 
satisfacția relațională pare să funcționeze ca un proces bidirecțional. 

Cu toate acestea, gelozia nu este întotdeauna distrugătoare. Cercetările sugerează că în 
cuplurile care utilizează metode de comunicare integrativă induse adesea de însăși situația 
geloziei, pot conferi în final, mai multă siguranță și câștigă o nouă perspectivă asupra relației lor. 
Comunicarea integrată, cum ar fi dezvăluirea sentimentelor geloase, interogarea partenerului 
într-un mod neacuzator și discutarea viitorului relației duce adesea, la o discuție deschisă și 
promovează satisfacția relațională (Andersen et al., 1995). Exprimarea emoțiilor negative 
promovează fericirea relațională în anumite circumstanțe. Andersen și colab. au constatat că 
atunci când emotiile legate de gelozie, cum ar fi furia, frustrarea și tristețea, au fost comunicate 
izolat sau printr-o comunicare distributivă, prin distanțare activă și/sau evitare, rezultatul a fost 
diminuarea satisfacției relaționale de ambele părți. Prin contrast, atunci când emoțiile negative au 
fost exprimate în mijlocul discuției problemei, prin intermediul comunicării integrative, 
nivelurile de satisfacție au fost maxime. Este posibil ca expresia emoției negative, în contextul 
comunicării integratoare, să îl determine pe partener/ă să vadă persoana gelosă ca fiind deschisă, 
sinceră și îngrijorată. 

Alte răspunsuri comunicative la gelozie, etichetate în general, drept conduite de 
restaurare compensatorie (vezi Guerrero, Andersen, Jorgensen, Spitzberg, & Eloy, 1995) pot fi, 
de asemenea, asociate cu satisfacția relațională. Conduitele de restaurare compensatorie includ 
strategii menite să îmbunătățească sinele sau relația, într-un efort de a-și păstra partenerul. 

 
4 Hansen (1991), p. 225 
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Guerrero și colab. enumeră tactici, cum ar fi încercarea de a-și îmbunătăți aspectul și încercarea 
de a fi cel mai bun partener posibil, drept conduite de restaurare compensatorie. 
 

3. Invidia - Consecințe în comunicare și în relațiile interpersonale 
 

Depășirea auto-evaluării negative. Deoarece invidia este indusă de un tip de comparație 
negativă cu altul, relațiile noastre strânse cu prietenii, familia și partenerii noștri romantici 
creează un teren fertil pentru promovarea invidiei, a rivalității și a concurenței. Două cadre 
teoretice ajută la explicarea acestui fenomen - teoria comparării sociale și perspectiva 
întreținerii autoevaluării (Messman, 1996; Salovey & Rodin, 1989). 

Teoria comparării sociale Festinger (1954) se bazează pe ideea că oamenii au tendința 
firească de a se evalua pe ei înșiși, iar autoevaluarea se realizează prin compararea cu ceilalți. 
Cercetarea și teoria arată că aceste comparații între sine și celelalți sunt cel mai probabil, făcute 
în contextul rețelelor noastre interpersonale. Festinger, de exemplu, a susținut că oamenii tind să 
se compare cu alții care le seamănă. Un studiu realizat de Dakin și Arrowood (1981) oferă sprijin 
pentru acest principiu prin demonstrarea faptului că oamenii, cel mai probabil, se compară cu 
alții care sunt relativ apropiați de ei, în ceea ce privește abilitățile. Deoarece similitudinea este o 
piatră de temelie în multe prietenii, este logic că tendințele de comparație cu altul au loc în 
limitele unor astfel de relații. În plus, oamenii petrec timp cu prietenii lor, făcându-i ținte 
proximale pentru comparații competitive. 

Perspectiva menținerii autoevaluării (Tesser & Campbell, 1982) a fost construită pe 
unele premise ale teoriei comparării sociale și se bazează pe ideea că autoevaluarea pozitivă este 
un motiv primordial în spatele acțiunilor majorității indivizilor, în special, în culturile 
occidentale. Conform acestei teorii, auto-evaluarea pozitivă are loc prin procesul de auto-
reflecție și comparație cu alții. O astfel de reflecție este probabil să se producă în condiții 
nesemnificative, ca de exemplu, atunci când oamenii se încadrează sau depășesc așteptările 
proprii în atingerea obiectivelor. Pe lângă faptul că avem un indicator intern pentru evaluarea 
proprie, Tesser și Campbell (1982; Tesser, 1986) susțin că folosim succesele și eșecurile altor 
persoane ca puncte de referință pentru reflecție și comparare, mai ales atunci când acești oameni 
sunt aproape de noi. De exemplu, dacă un bun prieten atinge dintr-o dată un grad înalt de succes 
financiar, vă puteți pune întrebarea dacă situația financiară proprie este acceptabilă. Într-un test 
al menținerii autoevaluării, Salovey și Rodin (1984) au găsit argumente pentru convingerea că 
invidia este mai puternică în trei condiții esențiale. 

• Trebuie să existe o comparație negativă între sine și celălalt. 
• Această comparație trebuie să fie într-o zonă care este extrem de auto-relevantă pentru 

persoana potențial invidioasă. 
• Persoana invidioasă și rivalul trebuie să fie similare în abilități și/sau să aibă o relație 

apropiată. 
Atunci când aceste condiții sunt prezente, invidia este mai ușor să fie experimentată și 

persoana invidioasă ar trebui să se angajeze în comportamente de depășire/surmontare pentru a 
ajuta la atenuarea afectării negative. Salovey și Rodin (1988, 1989) au recomandat trei astfel de 
strategii de surmontare: (a) încrederea în sine, care include evitarea expresiei emoționale 
exterioare, găsind mereu ocupații noi și refuzul de a cere ajutorul altora; (b) auto-susținerea, care 
include concentrarea asupra calităților pozitive proprii și a face lucruri frumoase pentru sine; și 
(c) ignorarea selectivă, care include reevaluarea importanței unui scop, astfel încât acesta să nu 
mai fie extrem de auto-relevant. Conduitele comunicative asociate cu aceste strategii de depășire, 
ar putea include următoarele: evitarea comunicării cu rivalul, petrecerea timpului cu persoane 
care oferă sprijin și o apreciere pozitivă, angajarea în activități în care cineva are abilități 
excepționale, totodată vorbind despre realizările sale cu ceilalți. 

Comportamente competitive. Cercetările noi privind legătura dintre competitivitate și 
comunicare sugerează că evitarea și răzbunarea față de rival sunt doar două dintre strategiile pe 
care indivizii invidioși le folosesc pentru a face față sentimentelor lor. Messman și Cupach 
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(1996) au susținut că fenomenul competitiv apare atunci când oamenii fac comparații sociale în 
scopul autoevaluării. Atunci când comparația cu celălalt este negativă, oamenii ar putea să se 
simtă invidioși. Pentru a examina legătura dintre competitivitate și comunicare, Messman a cerut 
studenților să descrie tipurile de comportamente pe care le consideră de obicei, competitive. 
Messman a găsit cinci categorii generale de teme: 1. comportamente antagonice, 2. Compor-
tamente orientate spre succes, 3. comportamente comparative, 4. comportamente antisociale și 5. 
comportamente legate de context. Dintre acestea, comportamentele antagoniste și antisociale 
par să fie în mod special, susceptibile de a produce consecințe relaționale negative.  
 

4. Comportamente antagoniste 
 

Comportamentele antagoniste promovează comparațiile între sine și ceilalți. Persoanele 
care caută să-și exprime superioritatea și/sau cărora le place să se laude, sunt în mod special 
susceptibile de a deveni ținte ale invidiei răutăcioase. Aceste persoane pot avea o stimă de sine 
scăzută și simt o nevoie puternică de a se prezenta ca fiind superioare. Așa cum au descoperit 
Salovey și Rodin (1988) uneori, indivizii se confruntă cu invidia, prin angajarea în susținerea 
proprie. Desigur, comportamentele de comunicare, cum ar fi superioritatea exprimată și 
lăudăroșenia, fac parte din procesul de auto-susținere. Persoanele invidioase se simt mai bine 
înjosindu-i și jignindu-i pe alții. Decât să se prezinte pe sine ca fiind superiori, indivizii care 
jignesc îi prezintă mai degrabă, pe alții ca fiind inferiori. Rezultatul, totuși, este același. Persoana 
invidioasă și-a întărit imaginea de sine pe cheltuiala celuilalt. Jignirea poate, de asemenea, să 
însoțească strategia cognitivă a ignorării selective, care implică reducerea importanței anumitor 
abilități și însușiri. Ca un exemplu, imaginați-vă că unul dintre prietenii și colegii dvs. apropiați a 
primit un premiu prestigios pe care l-ați râvnit. Decât să vă confruntați cu ideea că prietenul este 
mai valoros, ați putea să vă convingeți că premiul nu a fost atât de important. Comportamentul 
competitiv poate fi asociat cu rezultate relaționale negative. 

Comportamente antagoniste (câteva exemple): 
 Superioritatea manifestată. Acțiuni prin care se exprimă ca fiind superiori altora, de 

exemplu, corectând alți oameni în fața altora. 
 Minimalizarea. Acțiuni care îi caracterizează pe ceilalți ca fiind inferiori față de sine, de 

exemplu, să persifleze, să respingă sau să râdă de ideile unei alte persoane, spunând 
partenerului că are "noroc" atunci când a realizat ceva și spunând că realizarea 
partenerului nu este chiar așa o "mare afacere". 

 Lăudăroșenia. Acțiuni care atrag o atenție nejustificată asupra realizărilor proprii, de 
exemplu, spunându-le altora despre succesele obținute sau lăudându-se față alții, cu un 
salariu mare. 

 Agresivitatea. Comportamente verbale sau nonverbale care provoacă sau intimidează pe 
alții, de exemplu, a fi cel mai adesea în dezacord cu cineva, devenind argumentativ, 
asociat uneori, cu o privire răutăcioasă. 

 Nesinceritate / manipulare. Manipularea este folosită pentru a induce o comparație 
negativă între sine și altul, de exemplu, a avea o reacție prefăcută sau condescendentă, 
sau forțând un compliment. 

 Subterfugii. Acțiuni intenționate care sunt menite să diminueze imaginea pozitivă a 
rivalului, de exemplu, făcând remarci negative, neadevărate despre acesta, încercând să-l 
facă să-și piardă concentrarea și să reacționeze neadecvat în fața celorlalți. 

 
5. Comportamente antisociale (câteva exemple): 

 
 Distanța socială. Comportamentele îndreptate spre rival, care reflectă dezinteresul și 

evitarea, de exemplu, evitând contactul vizual direct cu rivalul, fără a acorda atenție la 
ceea ce spune rivalul și rămânând departe de el, în situații sociale. 
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 Anxietate generală / defensivitate. Comportamentele care arată anxietate și/sau 
defensivitate - de exemplu, reacția nervoasă atunci când este timpul să fie îndeplinită o 
sarcină, - devin deosebit de grave atunci când se angajează într-o sarcină competitivă și 
acționează defensiv când cineva nu reușește. 

 Eforturi noncooperatorii. Comportamentele care indică lipsa dorinței de a lucra cu un 
grup, - de exemplu, lucrează brusc mai greu atunci când altcineva din grup începe să se 
descurce bine, refuzând  să-i ajute pe ceilalți din grup să se perfecționeze, solicitând să 
lucreze singur, în loc de a lucra împreună cu ceilalți. 

 Autocentrarea. Comportamente care demonstrează auto-absorbția, de exemplu, folosind 
mai degrabă "eu" decât "noi", atunci când vorbim despre un proiect comun, insistând ca 
lucrurile să se facă într-un anumit mod și dominând discuțiile.5 
O altă formă de comportament adesea percepută ca fiind competitivă este subterfugiul 

(Messman, 1996). Când oamenii folosesc această strategie, intenționează să împiedice rivalul să 
exceleze sau să mențină o imagine de sine pozitivă în cadrul rețelei sociale. De exemplu, o 
persoană invidioasă ar putea încerca să dăuneze reputației rivalului. Strategii, cum ar fi aceasta, 
sunt probabil cele mai folosite, atunci când indivizii experimentează o invidie intensă sau o 
rivalitate. Rivalitatea este oarecum diferită de invidie, prin faptul că nici persoana nu apreciază 
lucrurile/bunurile evaluate și ambele caută în mod activ acestă apreciere (Salovey & Rodin, 
1989). Dacă situația implică invidie sau rivalitate, subterfugiul este probabil folosit atunci când 
oamenii doresc ca ceilalți să-i evalueze mai favorabil decât pe rival și/sau când oamenii doresc să 
se răzbune pe rival. 

Cele două forme finale de comportamente antagonice - agresivitatea și insecuritatea sau 
manipularea - implică stiluri de comunicare care reflectă o orientare competitivă (Messman, 
1996). Comportamentele agresive sunt văzute ca provocări personale și adesea, intimidante și, 
prin urmare, ele conduc probabil, la concurență și la evaluările în raport cu alte persoane. 
Insecuritatea sau comportamentele de manipulare par a forța pe alții să facă o evaluare pozitivă a 
comunicatorului sau o evaluare negativă a propriei persoane. De exemplu, oamenii care 
”pescuiesc” complimente încearcă să-și consolideze imaginile pozitive despre ei înșiși, în timp 
ce oamenii care acționează condescendenți sau stau în afara lor, exprimă faptul că mesajul 
expeditorului nu merită prea multă atenție. 

Messman (1996) a descris, de asemenea, patru tipuri de comportamente antisociale. 
Primul dintre acestea - distanța socială - implică manifestarea dezinteresului și evitarea 
interacțiunii cu rivalul. Această strategie corespunde cercetării lui Salovey și Rodin (1984), care 
a constatat că oamenii doresc să evite viitoarea interacțiune cu rivalii. Atunci când indivizii se 
confruntă cu o persoană care generează o comparație negativă între sine și altul, o reacție 
naturală este aceea de a-l evita și, astfel, de a evita să se simtă rău față de ei înșiși. Al doilea 
comportament antisocial, anxietatea generală sau defensivitatea reprezintă probabil, un simptom 
al invidiei pronunțate și al competitivității. Persoanele care iau situațiile competitive prea în 
serios, sunt cel mai probabil să fie nervoase atunci când îndeplinesc sarcini importante și devin 
defensive dacă sarcina nu este bine îndeplinită. Cele două comportamente antisociale finale - 
eforturile noncooperante și centrarea pe sine - reprezintă lipsa dorinței de a lucra împreună cu 
alții și nevoia de a fi cei mai buni sau chiar lideri, în discuțiile cu ceilalți. Aceste două obiective 
pot părea contradictorii la suprafață; totuși, atunci când luăm în considerare faptul că oamenii 
competitivi doresc să stea deoparte de ceilalți (dar, de asemenea, doresc să fie recunoscuți pentru 
realizările lor), astfel de acțiuni au sens. Toate comportamentele antagoniste și antisociale 
descrise mai sus, duc la consecințe interpersonale negative. Unele comportamente care se 
încadrează în tema orientată spre succes a lui Messman (1996) promovează, de asemenea, astfel 
de consecințe. 

Întrucât invidia și competitivitatea se găsesc adesea, în contextul unor relații apropiate, 
este firesc să ne întrebăm în ce fel, gândurile, emoțiile și comportamentele invidioase afectează 

 
5 Această clasificare este adaptată după lucrarea lui Messman (1996) privind competitivitatea. 
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satisfacția relațională. Reiese, destul de clar, din cele descrise anterior, că astfel de 
comportamente sunt în detrimentul relațiilor. Conduite precum superioritatea exprimată și 
bănuiala, sunt susceptibile de a face pe ceilalți să se simtă incomod. Mai mult, deoarece invidia 
și mândria sunt percepute în mod popular ca fiind două dintre cele șapte păcate morale, indivizii 
care își exprimă verbal superioritatea sunt văzuți mai degrabă drept aroganți, decât încrezători în 
sine. Comportamente, precum lădăroșenia, agresivitatea, nesinceritatea sau manipularea, sunt, de 
asemenea, susceptibile de a promova nemulțumirea relațională, deoarece îi obligă pe alții să 
adopte o poziție defensivă. Pur și simplu, majoritatea oamenilor nu vor să se afle în jurul unei 
persoane care este în mod constant în dezacord cu acestea sau care le diminuează valoarea. Chiar 
dacă un astfel de proces poate ajuta o persoană să-și păstreze aprecierile pozitive față de sine, el 
face ca cealaltă persoană să se vadă pe sine în mod mai negativ. Messman și Cupach (1996) au 
susținut afirmația conform căreia multe comportamente antagoniste și antisociale afectează 
negativ relațiile. În studiul lor, prietenii au răspuns la întrebările privind comunicarea 
competitivă, lucrul cu fețele (adică modul în care se prezintă unul pe celălalt) și solidaritatea 
interpersonală. Rezultatele au arătat că, în relațiile intime, între persoane de același sex și de sex 
opus, comportamentele concurențiale răuvoitoare au fost asociate negativ cu solidaritatea 
interpersonală. Concursul malevolent a fost astfel, în mod concret măsurat.  

Anumite comportamente competitive au fost totuși, legate în mod pozitiv de solidaritatea 
interpersonală. Mai exact, comportamentele care reflectă concurența pentru realizări par să se 
asocieze cu rezultate pozitive relaționale (Messman & Cupach, 1996). Aceste comportamente 
constau în a spune că cineva dorește să muncească din greu și să exceleze într-un anumit 
domeniu, împărtășindu-și realizările cu ceilalți, fără să se laude și acceptând și realizările altora. 
Interesant este faptul că, aceste comportamente sunt competitive, în sensul că ar putea face apel 
la o comparație între sine și altul; totuși, ele sunt încadrate într-o modalitate specială, ce pune 
accentul pe realizări mai mult decât pe înfrângeri și mai mult pe solidaritate, decât pe conflicte. 
În cele din urmă, este demn de remarcat faptul că, invidia nonmalicious sau admirația duc la 
plăcere și satisfacție relațională. De exemplu, un soț ar putea fi extrem de mândru de capacitatea 
soției sale de a înțelege finanțele, de a construi un portofoliu de investiții solid, atâta timp cât el 
nu se pricepe la aceasta. Doi prieteni se pot lăuda cu succesele lor în două domenii diferite, cum 
ar fi studiul academic si atletismul. În aceste cazuri, oamenii își pot admira partenerii pentru că 
posedă trăsături pe care ei le doresc dar pe care nu le au. În plus, s-ar putea să se bucure cu 
adevărat, de gloria realizărilor partenerului lor (vezi Salovey & Rodin, 1989). În astfel de cazuri, 
ideea că partenerul tău relațional este o persoană bună, talentată și valoroasă, te va determina să 
te apreciezi pozitiv, la rândul tău. În mod similar, în măsura în care partenerii relaționali posedă 
caracteristici și abilități personale pozitive, ei au puterea de a oferi recompense în cadrul relației, 
ceea ce face ca relația să fie mai satisfăcătoare. 

 
6. Concluzii 

 
Deși toate aceste tendințe descrise anterior au o latură întunecată și distorsionantă, ele au 

totuși, și o latură luminoasă. Gelozia și invidia sunt deopotrivă, experiențe însoțite de o 
constelație asemănătoare de emoții, ce includ furie, frică, și tristețe. Cauza acestor emoții însă, 
poate fi diferită. Gelozia, dintre cele două construcții, este cea mai des întâlnită și ea este asociată 
cu teama sau tristețea față de perspectiva pierderii unei relații valoroase sau cu starea de furie 
generată de trădare. Viața, pe de altă parte, oferă numeroase ocazii pentru apariția unor 
sentimente de mânie, a unor resentimente față de ceilalți, a fricii rezultate din percepțiile despre 
propria inferioritate, fie, uneori, a tristeții asociate eșecurilor și neajunsurilor. Atât gelozia, cât și 
invidia sunt însoțite de obicei, de emoții mai mult negative însă, emoțiile pozitive nu ar trebui să 
fie trecute cu vederea. Gelozia poate să manifeste, la fel de bine, iubire și apreciere, să 
îmbogățească povestea unei relații plictisitoare sau să ajute la realizarea gradului de devoțiune și 
angajament pe care îl simte fiecare pentru celălalt. Invidia, pe de altă parte, poate conduce la 
admirație și la auto-perfecționare. 
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Cercetătorii Brian H. Spitzberg și William R. Cupach (1998) conchid, în studiile lor 
experimentale: ”deși gelozia și invidia duc uneori, la forme distructive de comunicare 
interpersonală și, în cele din urmă, la nemulțumire relațională, există și alte emoții care conduc la 
înțelegere și solidaritate. Astfel, se pare că, modul în care gelozia și invidia sunt exprimate 
constituie un determinant-cheie al satisfacției relaționale (s.n.). Geloșii care manifestă 
neîncredere, monitorizând acțiunile partenerilor, devin totodată și posesivi, iar cei care își 
manifestă furia prin agresiune verbală sau fizică sunt susceptibili să-și împingă partenerii tot mai 
departe. În mod similar, cei care mânuiesc invidia, angajându-se în comportamente cu valențe 
negative, competitive, cum ar fi înjosirea/jignirea, lauda, manipularea și subterfugiul, sunt 
susceptibili de a se înstrăina de ceilalți, ceea ce, conduce ulterior la sentimente mai puternice de 
nemulțumire și inferioritate.”6 Înțelegerea ambelor laturi, negative și pozitive ale acestor emoții 
complexe constituie un demers științific important pentru cercetători, clinicieni și toți cei care 
valorizează optimist și pozitiv relațiile lor cu ceilalți. 

În prezentarea acestor date, recunoaștem totodată, contribuția importantă adusă în această 
direcție, de cercetările realizate de Susan Messman (1996 febr., nov.), privind competitivitatea. 
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Abstract 
 

According to the World Health Organization (WHO) data, over 800,000 people annually end 
their days, which equates to one death every 40 seconds. Suicide is a major problem in European 
countries, with an average rate of 13.9 cases per 100 thousand population. Suicide affects people of all 
ages, cultures and population groups. The psychological and social impact of the suicide on the family 
and the community is enormous, and the economic costs associated with the death or self-inflicted 
injuries are estimated to be in the order of billions of euros. 

Suicide is the consequence of a complex of risk factors during periods of socio-economic, family 
or individual crisis. The most important factors leading to suicide are mental disorders, such as 
depression, bipolar disorder, schizophrenia and addiction disorders - toxicomania, excessive alcohol use 
or drug addiction, and stressors such as financial problems or problems arising in interpersonal 
relationships. 

At the same time, reducing suicide risk depends on the protective psychological factors, such as: 
the ability to cope with stressful life events, self-confidence, self-control and adaptive behavior. Social 
and cultural factors are represented by social and religious integration, good relations with friends, 
colleagues and neighbors, access to specialized support and medical care if necessary. A healthy diet, 
with proper nutrition, sleep balance, physical activity, quitting smoking and drug use are associated with 
reducing this risk. 

In this context of ideas, the International Association for the Prevention of Suicide, in 
collaboration with the World Health Organization, initiated in 2003 the World Day for the Prevention of 
Suicide marked annually on September 10th through a series of events, conferences, campaigns and 
public activities, meant to draw attention to suicide, one of the most common causes of premature 
mortality. In order to organize them, the International Association for Suicide Prevention requires the 
support of state institutions, government agencies, non-governmental organizations, national and 
international associations, local communities, researchers, doctors and volunteers. 
 On July 26, 2018, the Parliament of the Republic of Moldova approved a package of legislative 
changes in the field of suicide prevention. This includes new measures to prevent suicide, such as setting 
up free telephone assistance and information courses for future parents. Also, the Criminal Code was 
supplemented with a new article on the public justification for suicides. The new regulations also provide 
for harsh penalties for intentionally bringing a person to suicide, including through electronic 
communications. 
Keywords: suicide, suicide attempt, suicidal behavior, suicide risk, adaptive behavior, prevention, 
integration 
JEL: Z130 

1. Introducere 

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), anual peste 800.000 de 
persoane îşi pun capăt zilelor, ceea ce echivalează cu un deces la fiecare 40 de secunde. Suicidul 
este o problemă majoră în ţările europene, având o rată medie de 13,9 cazuri la 100 mii 
populaţie. Suicidul se numără printre primele 20 cauze principale de deces la nivel global printre 

 
1Conf. univ.dr., Departamentul Sociologie și Asistență socială, Universitatea de \Stat din Moldova, 
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persoanele de toate vârstele, iar numărul tentativelor de suicid este de aproape 25 de ori mai 
mare. 

Suicidul afectează persoanele de toate vârstele, culturile şi grupurile de populaţie. 
Impactul psihologic şi social al suicidului asupra familiei şi comunităţii este enorm, iar costurile 
economice asociate anual cu decesul sau leziunile autoprovocate ar fi, potrivit estimărilor, de 
ordinul miliardelor de euro. În ultimii ani rată suicidului în rîndul tinerilor a crescut în așa 
măsură, încît formează grupul de risc într-o treime dintre țări, atât dezvoltate, cît și cele în curs 
de dezvoltare. Peste 90% din toate cazurile de sinucidere sunt asociate cu tulburările mintale (în 
special depresia și consecințele cauzate de consumul de substanțe narcotice), deși suicidul este 
consecință unui complex de factori socio-culturali și are un risc mai mare de apariție în timpul 
perioadelor de criză socio-economică, familială sau individuală (de exemplu, pierderea unei 
persoane dragi, șomajul, probleme de onoare). 

Suicidul în rîndul adolescenților este un fenomen tragic și constituie a două cauza a 
mortalității tinerilor cu vîrste cuprinse între 15 și 19 ani. Această este una din problemele grave 
cu care se confruntă societatea în prezent. 

Comportamentul suicidar este un semnal de alarmă, dar identificarea copiilor cu risc 
suicidar este foarte dificilă. Copiii ascund stările complicate în care sînt și este dificil de a depista 
problema. Totuși, sunt anumite indicii care nu trebuie ignorate de către părinți, profesori, 
consilieri: o tentativă anterioară de suicid (există riscul unei tentative repetate, inclusiv prin 
modalități mai puțîn evidente, cum ar fi înfometarea sau consumul abuziv de substanțe), 
amenințarea cu sinuciderea (mesajele sinistre trebuie luate în serios și analizate motivele acestora 
și în nici un caz nu este recomandată amenințarea copilului cu o pedeapsa pentru acele mesaje), 
depresia (dificultatea în cazul acestei situații este că adulții nu recunosc simptomele unei depresii 
la copii datorită faptului că depresia este considerată o problema a adulților. Indici ai unei stări 
depresive la copii sunt: lipsa poftei de mâncare, tulburări de somn - atît insomnii, cît și somn 
excesiv, scăderea capacității de concentrare, scăderea performanțelor școlare; stări de apatie, 
dezinteres pentru activitățile plăcute anterior; autoblamare excesivă, tristețe, oboseală accentuată, 
probleme comportamentale la școală. Prezența acestor semne pe o perioada de minim două 
săptămâni trebuie să determine adultul să ceară ajutorul specialiștilor. 

Unul dintre obstacolele cele mai importante în prevenția suicidului este existența unor 
convingeri și atitudini eronate față de suicid, adulții considerind moartea la copii în general 
accidentală. Atunci când se produce tentativă de suicid familia ascunde această din cauza stigmei 
sociale, astfel unul dintre obiectivele programelor de prevenire a suicidului la nivel comunitar 
este acceptarea acestuia că o problema reală a copiilor și adolescenților. 

 
2. Prevenirea suicidului 

 
Prevenirea suicidului și a tentativelor suicidare necesită o atenție sporită atît din partea 

comunității medicale, cît și a întregii societăți. Astfel, în problema prevenirii suicidului, atît în 
rîndul adulților, dar în special la copii și adolescenți, este nevoie de o abordare multisectoriala și 
implicarea tuturor membrilor societății.  

Suicidul este consecinţa unui complex de factori cu risc în timpul perioadelor de criză 
socio-economică, familială sau individual. Cei mai importanți factori care determină suicidul 
sunt tulburările mentale, cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, schizofrenia şi tulburările 
cauzate de dependenţă - toxicomania, folosirea în exces a alcoolului sau dependența de droguri, 
precum și factorii de stres ca problemele financiare sau problemele ivite în relațiile 
interpersonale.Totodată, reducerea riscului suicidar depinde de factorii psihologici protectori, 
precum: capacitatea de a face faţă evenimentelor stresante din viaţă, încrederea în sine, 
autocontrolul şi comportamentul adaptativ. Factorii sociali şi culturali sunt reprezentaţi de 
integrarea socială şi religioasă, relaţiile bune cu prietenii, colegii şi vecinii, accesul la sprijin de 
specialitate şi la îngrijire medicală dacă este necesar. Un regim de viaţă sănătos, cu alimentaţie 
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corectă, echilibru al somnului, activitate fizică, abandonarea fumatului şi a consumului de 
droguri se asociază cu reducerea acestui risc.  

În acest context de idei, Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului în 
colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii au inițiat în anul 2003 Ziua mondială pentru 
prevenirea suicidului marcată anual pe data de 10 septembrie printr-o serie de evenimente, 
conferinţe, campanii şi activităţi publice, menite să atragă atenţia asupra suicidului, una dintre 
cele mai frecvente cauze de mortalitate prematură. Pentru organizarea acestora, Asociaţia 
Internaţională pentru Prevenirea Suicidului necesită sprijinul instituţiilor de stat, al agenţiilor 
guvernamentale, al organizaţiilor non-guvernamentale, al asociaţiilor naţionale şi internaţionale, 
al comunităţilor locale, al cercetătorilor, al medicilor şi al voluntarilor. În acest context, evaluând 
importanța subiectului privind cazurile de suicid și de tentative de suicid care au luat amploare în 
ultima perioadă de timp, în special rîndul tinerei generații și avînd în vedere lipsa unor 
mecanisme eficiente care să răspundă nevoilor populației în ceea ce privește susținerea 
emoțională, precum și nevoia de a consolida instrumentele legale de prevenirea fenomenului 
suicidar, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 46 din 24.03.2017 privind 
crearea unei Comisii speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul 
prevenirii suicidului în sarcina căreia au fost puse următoarele obiective:  
 evaluarea situaţiei de ansamblu privind suicidul și tentativele de suicid;  
 analiza tuturor factorilor ce determină comportamentul suicidar al copiilor, tinerilor și 

adulților;  
 analiza tuturor serviciilor de susținere emoțională a populației și a eficienței/ineficienței 

acestora;  
 identificarea unor soluţii legislative ce ar îmbunătăţi cadrul legal existent și ar conduce la 

prevenirea suicidului, precum și la identificarea unor soluții pentru alte probleme constatate. 
Astfel, a fost identificat un set de acte legislative care vizează domeniul suicidului: 
 

• Codul Penal al Republicii Moldova; 
• Codul Familiei al Republicii Moldova; 
• Codul Educației al Republicii Moldova; 
• Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului; 
• Legea nr. 1402-XIII din 16.12.1997 privind sănătatea mintală; 
• Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la servicii sociale; 
• Hotărârea Guvernului nr 55 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al 

Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate; 
• Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al 

informației; 
• Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire la protecția socială a copiilor aflați în situație de risc 

și copiilor separați de părinți;  
• Ordinul Ministerului Sănătății nr. 868 din 31.07.2013 privind organizarea activității 

Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor; 
• Hotărârea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 cu privire la Centrul republican de asistență 

psihopedagogică și Serviciul rational/municipal de asistență psihopedagogică; 
• Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2013; 
• Hotărârea Guvernului nr 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 
monitorizarea copiilor victim și potențiale victim ale violenței, neglijării, exploatării și 
traficului; 

• Hotărârea Guvernului nr. 212 din 05.04.2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind 
promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020. 

 
Comisia a solicitat opinia instituțiilor participante la ședințele de lucru vis-à-vis de 

necesitățile de îmbunătățire a cadrului legislativ pe segmentul prevenirii suicidului. În urma 
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audierilor și discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor statale și societății civile, s-au propus 
următoarele soluții legislative:  
 completarea Legii privind sănătatea mintală nr. nr. 1402-XIII din 16.12.1997 cu noțiunile 

”suicid” și ”gânduri suicidare și comportament suicidar” și reglementarea atribuțiilor 
autorităților publice centrale și a celor locale în domeniul prevenirii suicidului; 

 completarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 cu privire la protecția socială a copiilor aflați în 
situație de risc și copiilor separați de părinți prin includerea în calitate de subiect al legii 
copilul care a săvărșit o tentativă de suicid; 

 completarea Legii nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului 
negativ al informației, astfel încât la închierea contractului de prestare a serviciilor, 
furnizorul de Internet să solicite beneficiarului instituirea obligatorie a controlului parental; 

 adoptarea de către Parlament a Legii privind activitatea de psiholog, care are drept scop 
asigurarea securității sociale și a menținerii bunăstării psihologice a populației prin crearea 
de garanții ale drepturilor cetățenilor de a beneficia de servicii psihologice calificate;  

 adoptarea de către Parlament a proiectului de Lege privind modificarea și completarea 
Codului Penal al republicii Moldova, și anume art. 150 în sensul îmbunătățirii normei, dar și 
înăspririi pedepselor pentru ”Determinarea sau înlesnirea suicidului”. Torodată, prin acest 
proiect se propune întroducerea unui articol nou care va criminalize acțiuni, precum 
”justificarea publică a suicidului” 

 completarea Legii presei nr. 243 din 26.10.1994 cu prevedericare vor stabili cine cade sub 
incidența noțiunii de journalist, cine are dreptul să colecteze și să utilizeze materialele foto, 
video, audio în scopuri jurnalistice și, totodată, întroducerea unui capitol care ar reglementa 
presa on-line;  

 elaborarea și propunerea spre aprobare a modificărilor la Legea privind finanțele publice nr. 
397 din 16.10.2003 care urmează a fi revizuită în vederea distribuirii mijloacelor financiare 
pentru salarizarea specialistului în protecția drepturilor copilului din cadrul primăriilor a 
căror atribuții sunt prevăzute în Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire la protecția socială a 
copiilor aflați în situație de risc și copiilor separați de părinți; 

 modificarea art. 20 aliniatul (3) a Legii comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 
prin substituirea în punctul c) a sintagmei ”organelor împuternicite în condițiile legii” cu 
sintagma ”organelor organelor împuternicite în cadrul procesului penal și/sau conventional”. 

 
În ședința plenară a Legislativului din 05.07.2018, Raportul Comisiei speciale pentru 

elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului a fost examinat 
și aprobat prin Hotărârea nr.114, conform căreia Guvernul va asigura implementarea de către 
autoritățile administrației publice centrale și locale a recomandărilor Comisiei speciale, 
menționate în raport și în termen de 6 luni va informa Parlamentul cu privire la măsurile 
întreprinse pe marginea recomandărilor înaintate. Totodată, în contextul schimbărilor în viața 
politică a țării constatăm că îndeplinirea de către Guvern a recomandărilor Comisiei 
parlamentare nu au fost de nimeni monitorizate și la moment rămân doar pe hîrtie. 

Printre alte recomandări ale comisiei se enumeră realizarea unui studiu naţional calitativ 
al tentativelor şi cazurilor de suicid, instituirea serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru 
persoanele aflate în situaţii de criză şi risc suicidal, implementarea unui set unic de colectare şi 
prelucrare a datelor despre acest fenomen și introducerea unui program de formare 
parentală/familială pentru frecventare de către viitoarele familii la depunerea actelor pentru 
înregistrarea căsătoriei.  

Importanţa igienei mintale în societate este universal admisă. Numeroasele mutaţii 
survenite în lumea contemporană au influenţat profund viaţa fiecărui individ. Progresul societăţii 
nu poate lăsa indiferent pe nimeni. Fiecare individ din comunitatea umană asimilează factorii 
sociali cu care se confruntă, fiind permanent obligat să-şi organizeze personalitatea şi 
comportamentul în raport cu acestea, Nimeni nu poate trăi în afara sistemului social. Viaţa în 
societate asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modelele de gândire şi de 
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comportament, relaţiile interpersonale, mijloacele de trai. Prin toate acestea individul devine 
dependent de cadrul social care-l absoarbe în totalitate. Viaţa individuală, ca şi cea comunitară, 
depinde de societate în aşa măsură, încât se poate afirma că omul de astăzi este, în cea mai mare 
parte, un produs social. El va purta pecetea societăţii căreia îi aparţine, devenind “parte” a 
acesteia.Există însă şi o a doua latură a problemei. Dacă societatea, prin intermediul sistemului 
de valori ale modelului sociocultural, contribuie la formarea şi menţinerea societăţii umane în 
limitele unor tipare specifice, fapt care face ca individul să depindă de societate, apoi, în egală 
măsură, omul, prin acţiunile, deciziile şi conduitele sale, poate influenţa societatea. Ceea ce 
aparent pare a fi un raport de subordonare “societate/individ” este, de fapt, o interacţiune dintre 
individ şi societate. Acest fapt este cu atât mai evident, cu cât recunoaştem că, în fond, omul este 
cel care “construieşte” şi “alege” cadrele vieţii sale sociale. 

Acest punct de vedere, care reprezintă aspectele realităţii obiective sociale, dar şi pe cele 
ale existenţei umane, vizează două categorii de forţe care acţionează concomitent: forţele sociale 
(modelul sociocultural, instituţiile, relaţiile umane, normele social-juridice, sfera politică şi 
economică, religia) şi forţele umane(trebuinţe, aspiraţii, decizii, acte, conduite). De acordul sau 
de dezacordul acestora depinde starea de echilibru atât a societăţii, cât şi a fiecărui individ în 
parte. 

Însă niciodată nu poate exista un acord perfect între individ şi societate. Atitudinea 
individului faţă de societate este diferenţiată. În situaţia în care el “acceptă” societatea aşa cum 
este, aceasta satisfăcându-i nevoile şi aspiraţiile, între individ şi societate se stabileşte o stare de 
echilibru. Sunt însă situaţii în care pulsiunile inconştientului se orientează împotriva societăţii, 
luând un caracter de agresivitate antisocială. În acest caz, apare un conflict grav între individ şi 
societate, reprezentat prin devianţă şi sociopatii. Toate aceste situaţii pun în discuţie, pe lângă 
integritatea sistemului social, şi integritatea individului, starea lui de echilibru sufletesc interior 
şi de adaptare social-comportamentală externă. Cea care este chemată să aducă o importantă 
contribuţie la rezolvarea dezechilibrului sănătăţii publice atât a individului, cât şi a comunităţii 
sociale este igiena mintală. 

Suprasolicitările permanente, la care este supus omul în viaţa cotidiană, ridică serioase 
probleme ce se impun a fi urgent rezolvate. Condiţiile de viaţă, ritmul vieţii şi obligativitatea de 
asimilare a noului antrenează noi forme de manifestare a patologiei psihice: stres, stări reactive 
de tip nevrotic, anxios, depresii, afecţiuni psihosomatice, tulburări de comportament, conduite de 
tip deviant, sociopatii, violenţă, toxicomanii şi perversiuni sexuale. Toate acestea constituie un 
tablou sumbru al vieţii comunităţii umane ale secolului al XX-lea, în plină expansiune a 
civilizaţiei. 

Creşterea riscului de boli psihice ridică serioase probleme pentru societate. În aceste 
condiţii, singurele care pot contribui eficient şi imediat la ameliorarea condiţiilor de viaţă sunt 
acţiunile de igienă mintală. Igiena mintală are astăzi nu numai o funcţie individuală, ci şi o 
importantă funcţie socială, comunitară. Ea are menirea de a controla şi a proteja starea de 
sănătate mintală atât a individului, cât şi a comunităţii sociale de indivizi. Ea are rolul de a 
promova factorii de sanogeneză, de a oferi recomandări pentru ameliorarea vieţii, de a planifica 
activitatea şi de a da o normă psihosocială adecvată conduitelor umane. În sensul acesta, igiena 
mintală devine o componentă esenţială a modelului sociocultural al societăţii respective. Ea 
trebuie să constituie una din dimensiunile oricărei societăţi moderne, civilizate, întrucât, prin 
scopul pe care şi-l propune – menţinerea şi dezvoltarea stării de sănătate mintală, promovează 
principiile unei cultivări a echilibrului sufletesc prin măsurile de psihoprofilaxie a bolilor psihice.  

În felul acesta, igiena mintală se relevă ca un important factor de protecţie şi progres 
social. În plus, ea reprezintă şi un mijloc de educaţie, de formare a individului, de protecţie şi 
adaptare a acestuia la noile condiţii ale unei lumi în mişcare şi evoluţie, contribuind astfel la 
progresul general al societăţii. Deşi ramură a medicinii, igiena mintală reprezintă, prin valenţele 
sale multiple, un important instrument în activitatea psihologului, a asistentului social şi a 
sociologului. Ea nu este o activitate simplă, obişnuită. Acţiunea de igienă mintală se întemeiază 
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pe un program de psihoprofilaxie, care implică activitatea unei “echipe terapeutice” complexe, 
cu caracter interdisciplinar. 

Orice acţiune de igienă mintală este o cooperare lărgită, în care statul este obligat să 
intervină, susţinând-o moral şi material. Este în interesul instituţiilor de stat şi guvernamentale să 
promoveze acţiunea de igienă mintală, pentru a preveni creşterea riscului bolilor psihice în 
populaţie, a devianţelor sociopatice, a violenţei, alcoolismului etc. Este mult mai uşor să previi 
decât să combaţi, să tratezi tulburările psihice sau sociopatice odată apărute. Este mai preferabil 
să menţii o societate sănătoasă decât să te confrunţi cu problemele majore de sănătate mintală 
sau devianţă antisocială. Dar igiena mintală nu este numai o acţiune de psihoprofilaxie a bolilor 
psihice, cu caracter medico-psihosocial. Ea este un sistem de formare a individului, a 
personalităţii umane, a modelelor de comportament social şi a relaţiilor interumane. Ea 
contribuie direct la crearea unui climat psiho-social echilibrat, armonios şi favorabil dezvoltării 
tuturor membrilor societăţii. În acest sens, igiena mintală cultivă principiile morale ale toleranţei 
şi înţelegerii, ale cooperării şi progresului social pentru toţi membrii comunităţii umane. Ea are 
caracterul unei acţiuni permanente, absolut indispensabile oricărei societăţi civilizate. 

Noţiunea de echilibru psihic sau de sănătate mintală, în pofida relativităţii ei, exprimă şi se 
asociază cu o stare generală de bine, de confort, de vigoare, de potenţă şi cu o eficienţă 
satisfăcătoare, în plan comportamental, privind modul de abordare şi rezolvare a problemelor 
profesionale şi de viaţă. În general, echilibrul psihic al omului se caracterizează printr-un grad 
înalt de stabilitate şi rezistenţă. 

Sănătatea mintală este echivalentă cu starea de normalitate psihică şi ea este condiţia 
esenţială a existenţei persoanei umane. Ea se caracterizează prin următorii parametri: stare de 
echilibru interior, echilibru dintre persoană şi lume ca expresie a adaptării, comportament 
adecvat orientat între “stimul” şi “scop” sau între “motivaţie” şi “ideal”, gândire concretă şi 
logică, capacitate de a acţiona pozitiv, de a găsi soluţii adecvate fiecărei situaţii de viaţă 
individuală. Orice tulburare a stării de echilibru psihic duce la dezadaptarea persoanei, urmată de 
dezorganizarea comportamentului acesteia. În atare caz, este necesar a interveni cu acţiuni de 
igienă mintală.  

Asistenţa sănătăţii mintale în Republica Moldova se concentrează în prezent în spitalele de 
psihiatrie. Nu există decât o continuitate a asistenţei acordate. Această continuitate se limitează 
preponderent la continuitatea administrării unui medicament psihotrop, adică nu se poate vorbi 
despre o anume specializare, nu există conceptul de echipă terapeutică şi cu atât mai puţin – de 
îngrijiri comunitare. În opinia publică persistă imaginea negativă a maladiei psihice, a 
purtătorilor acestor boli, a instituţiilor de îngrijire şi chiar a celor ce îngrijesc. În aceste condiţii, 
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 337 din 26.05.2017 a  aprobat Programul 
naţionalprivind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
acestuia. Scopul Programului constă în promovarea bunăstării mintale a populaţiei,prevenirea 
tulburărilor mintale, oferirea oportunităţilor egale de acces la serviciie calitate şi protecţia 
drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală şia familiilor acestora. 

 
Pentru realizarea scopului menţionat, prezentul Program are următoarele obiective 

specifice:  
 armonizarea cadrului legislativ cu asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului 

şi oferirea oportunităţilor echitabile de atingere a celor mai înalte standarde de viaţă pentru 
persoanele cu probleme de sănătate mintală;  

 organizarea reţelei de servicii de sănătate mintală conform necesităţilor persoanelor cu 
tulburări psihice şi asigurarea accesibilităţii la servicii sigure, calitative de sănătate mintală 
pentru adulţi şi copii pe tot parcursul vieţii, la toate nivelurile de asistenţă medicală;  

 consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, antrenaţi 
în serviciile de sănătate mintală;  
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 colaborarea intersectorială pentru un sistem de sănătate mintală eficient, cu accent pe 
grupurile social-vulnerabile expuse la factori determinanţi şi evenimente nefavorabile;  

 sporirea nivelului de sensibilizare faţă de problemele de sănătate mintală şi mobilizarea 
comunităţii pentru incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 
 
Există câteva idei simple care definesc clar importanţa sănătăţii mintale: 

• nu există sănătate fără sănătate mintală. 
• sănătatea mintală este o dimensiune a calităţii vieţii şi o sursă de dezvoltare pozitivă. 
• fiecare persoană are dreptul la sănătate mintală. Promovarea sănătăţii mintale este sarcina 

întregii societăţi. 
• fiecare membru al comunităţii este responsabil pentru climatul general al societăţii, iar 

atitudinea sa va influenţa, în ultimă instanţă, dimensiunea publică a sănătăţii mintale. 
• beneficiarii serviciilor de sănătate mintală trebuie să aibă acelaşi statut, ca şi beneficiarii 

oricăror servicii de sănătate. 
 
Cercetătorul francez A. Porot defineşte igiena mintală ca fiind “ansamblu de precauţii şi de 

măsuri destinate să menţină echilibrul psihic, să întâmpine dezordinile mintale şi să uşureze 
adaptarea persoanelor la mediul lor. Această acţiune preventivă poate fi exercitată în plan 
individual sau în plan colectiv (social)”. Igiena mintală individuală priveşte asigurarea 
echilibrului între starea mintală şi starea fizică a persoanei, conform principiului “într-un corp 
sănătos o minte sănătoasă”. Igiena mintală colectivă sau socialăurmăreşte menţinerea, 
dezvoltarea şi perfecţionarea stării de sănătate mintală a grupurilor socioumane, de asemenea: 
prevenirea situaţiilor generatoare de conflict, panică, dezordine socială; instituirea unor măsuri 
de psihoprofilaxie în masă a factorilor care pot perturba starea de sănătate mintală a 
organismului. 

 
3. Concluzii 

 
Igiena mintală individuală se apropie de igiena mintală colectivă, deoarece, în final, 

ambele urmăresc lichidarea factorilor morbigenetici şi cultivarea condiţiilor de sanogeneză, atât 
în cazul individului, cât şi al comunităţilor social umane. În egală măsură, sănătatea mintală 
individuală este condiţia fundamentală a unei stări de sănătate mintală comunitară normală. 

Obiectul igienei mintale este omul, persoana umană sub toate aspectele sale: biologic, 
psihologic, medical, social, cultural-moral şi spiritual. Igiena mintală a persoanei vizează 
dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a personalităţii individului, adaptarea optimă a acestuia la 
condiţiile mediului său ecologic, social şi familial, încadrarea sa în grupul comunitar şi 
profesional, dezvoltarea încrederii în sine, formarea unor relaţii interpersonale care să confere 
personalităţii o dinamică normală. Această ramură a igienei mintale cuprinde măsuri de natură 
profilactică, vizând evenimentele psihotraumatizante, din cursul vieţii, factorii stresanţi capabili 
să ducă la dezechilibre psihice şi care ar putea afecta direct starea de sănătate mintală a 
individului. Igiena mintală este chemată să contribuie nu numai la ameliorarea sănătăţii psihice, 
comunitare şi individuale, ea are şi rolul de a crea o nouă mentalitate, un nou stil de viaţă, un tip 
de personalitate echilibrată fizic, psihic şi moral, capabilă a se adapta şi a progresa, în raport cu 
noile cerinţe sociale. 
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Don Quijote se lupta cândva, demult, fără speranţă de reuşită, cu morile de vânt. O 
întreagă armată de savanţi, cercetători, medici practicieni îşi consacră azi viaţa pentru elucidarea 
cauzelor sinuciderii şi pentru găsirea căilor de diminuare a ratei suicidare. Muncă de Sisif, cu 
avânturi şi poticniri, fără ca – exceptând unele perioade care urmează o traiectorie predefinită, în 
decurs de mai mult de un secol, să fi ajuns la rezultatul scontat. Alte vremuri, alte scopuri, alte 
mori de vânt! Totuşi, oricât de sumbră ar fi şansa de reuşită, nu putem abdica, nu putem renunţa 
la tenacitatea căutării luminii de la capătul tunelului. Căci viaţa merită trăită cu adevărat şi 
asumată în toate formele ei. 
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INCLUSION OF STUDENTS WITH SER1 - PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 

INCLUZIUNEA ELEVILOR CU CES2 – IMPLICAȚII PEDAGOGICE 
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Abstract 

The Jomtien Declaration (1990) recommends that the world's states build their 
national education systems from the right of every child to full education and harmonious 
development, achieved through child-centered pedagogy, in which individual differences are 
considered a challenge and not an obstacle. ,,Inclusive education, which is part of the priorities 
of state education policies in Romania and the Republic of Moldova, provides for the continuous 
change and adaptation of the education system to meet the diversity of children and the needs 
arising from it, to provide quality education to all in integrated contexts and common learning 
environments. Approaching education from the perspective of the learner, determines the need to 
develop coherent policies in the initial and in-service training of teachers, outlining strategies 
for renewing the vocational training system, redefining the goals of this system. Integration and 
inclusion, therefore, require very thorough planning and in-depth training of all those who 
achieve the education of healthy children and those with special educational needs. As a result, 
we will achieve a high-performance educational system that will serve all children, their families 
and society.”
Keywords: diversity, differences, inclusion, inclusive education, society 
JEL:  I 21  

1. Introducere

,,Declarația de la Geneva”, adoptată în anul 1924 de către Liga Națiunilor, reprezintă 
primul document internațional în cuprinsul căruia este evidențiată atenția specială pe care fiecare 
membru al societății are datoria de a o acorda copiilor. Actul expune în cinci idei cele mai 
importante angajamente față de copii și trebuințele speciale ale acestora. Sunt menționate aici: 
asigurarea resurselor materiale, spirituale, educaționale cât și datoria de îngrijire corespunzătoare 
a copiilor aflați în situații de risc: copii cărora nu le sunt asigurate nevoile de bază,  copii 
bolnavi, care au încălcat legile, copii exploatați, copii orfani, copii întârziați. Copiii cu cerințe 
educaționale speciale și/ sau dizabilități se regăsesc aici prin expresiile ,,copii bolnavi” și ,,copii 
întârziați” și reprezintă un prim pas spre recunoașterea dificultăților pe care aceștia le au zi de zi.  

În anul 1959 sunt menționate pentru prima dată drepturile copilului atunci când este 
adoptată Declarația drepturilor copilului de către Adunarea generală a Națiunilor Unite. 
Documentul cuprinde zece principii care conduc la emiterea de măsuri și legi menite să asigure 

1SER - special educational requirements. 
2CES - cerințe educative speciale. 
3Dr., Conferențiar, coordonator cercetător științific Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica 
Moldova, cucer.angela@gmail.com. 
4Doctorand UPS "Ion Creangă" din Chișinău, consilier școlar, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Valcea, România, alinageorgescu28@gmail.com. 
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recunoașterea, respectarea și promovarea drepturilor copiilor de către toate statele lumii. 
Principiul nr. 5 al Declarației prevede  îngrijirea specială de care trebuie să beneficieze copilul cu 
dizabilități din partea adulților: dreptul ,,copilului handicapat fizic, mintal sau social, de a i se 
acorda tratament special, educația și îngrijirea cerute de particularitățile situației sale”.  

Esențial în marcarea importanței copilului în lumea modernă este anul 1989. În data de 20 
noiembrie este recunoscută la nivel internațional Convenția cu privire la Drepturile Copilului, o 
lege care stipulează starea de bine a tuturor copiilor și clauzele pentru ca aceștia să crească ,,într-
un mediu familial, într-o atmosferă  de fericire, dragoste și înțelegere” [1]. Conform acestui 
document, copiii cu handicap  au dreptul de a beneficia de îngrijiri speciale și de a li se asigura o 
viață plină și decentă, condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia și să 
faciliteze participarea lor activă la viața colectivității. Articolul 2 al documentului precizează 
nevoia de asigurare a protecției împotriva oricărui tip de discriminare a copilului cu dizabilități, 
acesta având aceleași drepturi ca orice alt copil. ,,Indiferent de prezența unei dizabilități, 
copilului i se vor asigura condițiile necesare pentru a atinge potențialul său maxim de dezvoltare, 
pentru a-și exprima și împlini personalitatea, pentru a-și propune scopuri conform propriilor 
nevoi, abilități și aptitudini, percepții și așteptări și pentru a se implica în mod activ în punerea în 
aplicare a acestora” [1]. 

2. Evoluții legislative ulterioare

La nivelul Uniunii Europene (UE), Carta drepturilor fundamentale conține primele 
mențiuni detaliate referitoare la drepturile copilului la nivelul constituțional al UE, de exemplu, 
prin recunoașterea dreptului copiilor de a urma gratuit învățământul obligatoriu (articolul 14 
alineatul (2)), prin interzicerea discriminării din diferite motive, printre care și vârsta (articolul 
21) și prin interzicerea muncii care exploatează copiii (articolul 32). Un aspect semnificativ este
faptul că în cartă există o dispoziție specială referitoare la drepturile copiilor (articolul 24).
Această prevedere identifică trei principii fundamentale și anume, dreptul de a-și exprima în mod
liber opinia în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate (articolul 24 alineatul (1)), dreptul ca
interesul superior al copilului să primeze în toate acțiunile referitoare la copii (articolul 24
alineatul (2)) și dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii
părinți (articolul 24 alineatul (3)) [2].

Legislația românească transpune prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului 
prin adoptarea Legii nr. 18/ 1990 în care primordial este interesul superior al copilului pentru 
toate activitățile în care se face referire la copii și pentru care nu sunt precizări legislative 
speciale. Din 2004 este în vigoare Legea 272 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, după același model, reglementând toate drepturile pentru toți copiii. Referitor la copiii 
cu dizabilități, articolul 2, alin. (4) aduce în prim plan principiul prin care toate autoritățile 
publice, instituțiile private autorizate și instanțele judecătorești ,,sunt obligate să implice familia 
în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și 
formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei”.  

Un drept deosebit de important al copilului care face parte din categoria drepturilor de 
protecție este acela de a fi protejat de orice formă de abuz, violență, neglijență sau formă de 
exploatare. Conform articolului 48 alin. (4), ,,cadrele didactice au obligația de a semnala 
serviciului public de asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială și 
protecția copilului, cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor”. Tot aici se 
precizează că ,,în cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect 
de către cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum și asupra modalităților 
de exercitare a acestora”.  

Drepturile esențiale ale copilului cu cerințe educative speciale și/ sau dizabilități, în 
vederea asigurării stării de bine a acestuia, sunt dreptul la sănătate și dreptul la educație care 
presupun realizarea unui mediu favorabil și a unor condiții de viață care să asigure starea de 
sănătate cea mai bună pe care copilul o poate atinge și o educație potrivită și adaptată nevoilor 
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sale care să-l ajute la dezvoltarea individuală a aptitudinilor și personalității, la aceasta 
contribuind familia, comunitatea, cadrele medicale, autoritățile centrale și locale și nu în ultimul 
rând, școala. 

Nevoile speciale ale indivizilor (copii și tineri) cuprinși în sfera educației iau forma 
cerințelor educative speciale (CES). Educația specială le pune într-o corespondență biunivocă, 
riguroasă și, în fond, exagerată cu nevoile speciale ale educabililor din sfera sa. Astfel, în raport 
cu nevoile speciale diagnosticate cu ,,acuratețe” și clasate taxonomic pe tipuri și grade de 
deficiențe se stabilesc tot atâtea cerințe educative speciale în tot atâtea categorii și nuanțe pentru 
toți educabilii specifici. În felul acesta, se ajunge mai degrabă la CES ale deficiențelor 
considerate ca atare în principiu, și nu ale copiilor cu deficiențe, atât de diferiți totuși unul de 
altul chiar în cadrul aceluiași tip și grad de deficiență. Educația integrată consideră că diferitele 
persoane cu dizabilități diverse și-n grade diferite, pot avea la un moment dat aceleași nevoi 
speciale și că, de regulă, copiii cu aceleași tipuri de dizabilități, cu aceleași grade de manifestare 
prezintă și CES diferite. De fapt, singura și unica, mereu aceeași cerință educativă specială 
pentru toți copiii cu nevoi speciale rămâne însăși maniera integrativă de abordare educativă a lor.  

În educația integrată, CES nu se clasifică atât prin corespondență cu nevoile speciale 
aferente, cât mai ales pe criterii intrinseci educației în sine. Se pot distinge CES care se referă la 
sistemul de învățământ: organizatorice (grupare, spații, fluxuri), logistice (dotare, mijloace, 
dispozitive), privind serviciile educative adiacente; CES care țin de procesul de învățământ: 
eșalonare, secvențiere (orar, vacanțe), metodologie (metode, procedee, strategii), curriculum, 
evaluare [5]. 

,,Referitor la asigurarea accesului la educație, copilul cu dizabilități are dreptul de a primi 
o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și
personalității sale”. Educația copilului cu CES  și/ sau dizabilități se realizează prin:
• unități de învățământ special;
• integrarea individuală în unități de învățământ de masă, inclusiv în unități cu predare în

limbile minorităților naționale;
• grupe sau clase speciale compacte, integrate în unități preșcolare și școlare de masă;
• servicii educaționale prin cadrele didactice itinerante/ de sprijin;
• școlarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea

vârstei de 26 de ani, prin grija ministerului educației;
• educația în spital, pe durata spitalizării;
• alternative educaționale.”

Copiii cu deficiențe medii, grave și/ sau asociate sunt înscriși, de regulă, în învățământul
special. Copiii cu deficiențe de vedere, cu dificultăți de învățare, tulburări de limbaj, tulburări 
socio-afective sau de comportament sunt integrați, de regulă, în unități de învățământ preșcolar și 
școlar de masă și beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

În cadrul procesului instructiv-educativ, la toate nivelurile, copiii cu CES și/ sau dizabilități 
au dreptul la: 
• servicii educaționale de sprijin;
• dotarea cu echipamente adaptate tipului și gradului de handicap al copilului;
• adaptarea mobilierului din sălile de clasă;
• manuale școlare și cursuri adaptate pentru elevii și studenții cu deficiențe de vedere;
• dotarea școlilor cu echipamente și softuri asistive pentru susținerea examenelor [3].

Unitățile de învățământ au următoarele obligații în ceea ce privește respectarea
drepturilor copiilor cu CES și/ sau dizabilități: 
• identificarea copiilor ce întâmpină dificultăți sau care nu reușesc să facă față exigențelor

programului educativ;
• diagnosticarea copiilor cu CES și/ sau dizabilități sau cu dificultăți de învățare – natura

dificultăților, ariile curriculare/ disciplinele problematice ale copiilor;
• depistarea complexului cauzal care a determinat apariția dificultăților școlare ale copiilor;
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• implicarea copilului cu dizabilități și a familiei sale în viața unității de învățământ;
• proiectarea unui curriculum diferențiat și personalizat, în funcție de situațiile și problemele

identificate;
• adaptarea și accesibilizarea unității de învățământ la nevoile identificate ale copiilor;
• desfășurarea unui proces didactic activ, formativ, cu accent pe situațiile motivaționale

favorabile învățării, precum și evaluarea formativă;
• colaborarea cu specialiștii din cadrul serviciilor de sprijin, consiliere școlară sau a altor

servicii specializate;
• consolidarea rețelei comunitare de sprijin pentru derularea activității din unitățile de

învățământ [3].
Pe lângă toate aceste facilități, copiii cu CES și/ sau dizabilități pot fi sprijiniți cu un

curriculum adaptat în funcție de gradul și tipul deficienței, ei având posibilitatea de a  urma  fie 
curriculumul școlii de masă, fie pe cel al școlii de masă adaptat sau curriculumul școlii speciale. 

Pentru a poiecta un curriculum incluziv, propunem următoarele strategii: 
• selectarea acelor conținuturi din curriculumul de bază care pot fi asimilate de către copiii

cu CES și/ sau dizabilități, renunțându-se la cele cu grad ridicat de dificultate;
• ridicarea gradului de accesibilitate completă a conținutului;
• îmbinarea activităților compensatorii, recuperatorii și de sprijin cu cele de bază din

învățământul clasic;
• creșterea perioadei de timp destinate procesului instructiv-educativ în vederea formării

diverselor competențe;
• tehnicile de predare-învățare trebuie să țină cont de stilurile de învățare ale elevilor și să să

contribuie la cercetarea temeinică prin utilizarea strategiilor active centrate pe elevi;
• utilizarea modelelor și metodelor de predare diferențiată prin care potențialul ficărui elev

este valorificat la maximum: munca în echipe, învățarea prin cooperare, învățarea pentru
dezvoltare personală, învățarea între colegi, învățarea în grup;

• proiectarea curriculară pentru programarea și evaluarea succesului elevilor;
• participarea elevilor la stabilirea obiectivelor proprii de dezvoltare-învățare și

supravegherea progreselor obținute de aceștia în propria  transformare;
• implicarea în dezvoltarea personală a elevilor pentru consolidarea încrederii în sine,

creșterii motivației pentru învățare și formarea competențelor de bază.
Reformele educative în domeniul educației specializate și/ sau incluzive, bazate pe munca 

în echipă, susțin necesitatea unei pedagogii socioconstructiviste, asociată unui model al 
practicianului reflexiv și specializat. Acest model psihopedagogic este necesar tuturor celor care 
lucrează în domeniul educației copiilor cu CES. Principiile psihopedagogice au un caracter 
general-normativ, sistemic și dinamic, deschis, sunt bazate pe teze fundamentale, pe norme 
generale care stau la baza proiectării, organizării și desfășurării activităților de predare-învățare, 
în vederea realizării optime a obiectivelor educaționale, precum și la baza activităților 
recuperatorii și compensatorii [4, p. 30]. 

Principiul învățării prin acțiune presupune învățarea prin acțiuni obiectuale, concrete, prin 
intervenții cu suport imagistic și prin acțiuni mentale reflexive, precum și prin interacțiunile 
dintre acestea și este tehnica care conduce la dezvoltarea psihică a copiilor și tinerilor, fiind o 
învățare constructivă, eficientă. Asigură participarea conștientă a elevilor în procesul de predare-
învățare, de instruire și autoinstruire, de educație și autoeducație, acest lucru realizându-se 
adecvat în mod diferențiat, ținând cont de reperele psihogenetice, particularitățile de vârstă și 
individuale ale acestora. 

Principiul construcției componențiale și ierarhice a structurilor intelectuale se bazează pe 
legitățile și ideile relevate de teoria triarhică a inteligenței, în special de subteoria componențială, 
de psihologia cognitivă și genetică [4, p. 31]. Conținutul învățării trebuie proiectat conform 
diverselor stadii ale evoluției inteligenței copiilor, astfel încât, sub influența învățăturii și 
formării să se obțină dezvoltarea structurii cognitive care să ajute la organizarea unor aptitudini 
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de învățare mai complicate și mai utile. Aptitudinile de învățare se dezvoltă pe baza principiului 
construcției componențiale și ierarhice, deoarece, în timp ce elevul progresează intelectual, 
tipurile superioare de învățare devin mult mai dinamice și mai rentabile. 

Principiul psihogenetic al stimulării și accelerării dezvoltării stadiale a inteligenței și al 
dezvoltării capacităților de învățare se bazează pe constructivismul psihogenetic conform căruia 
inteligența se dezvoltă în etape, în funcție de interacțiunile cu mediul social, cultural și 
educațional, ,,prin procesul de asimilare-acomodare/ echilibrare, de nuanță progresivă”. Acest 
principiu este ,,în strânsă legătură cu principiul ipotezei optimiste în activitatea educațională și cu 
principiul abordării diferențiate și individualizate a elevilor în procesul de învățământ, 
fundamentându-le baza științifică psihologică [4, p. 32]. 

Pentru optimizarea procesului de predare-învățare, profesorii trebuie să cunoască 
trăsăturile esențiale ale structurii și funcționalității inteligenței în cadrul diferitelor stadii 
psihogenetice, precum și faptul că este posibilă grăbirea trecerii dintr-un stadiu psihogenetic la 
cel următor, dacă se apelează la metode și procedee didactice activizante, formative. În același 
timp, este bine să se cunoască faptul că modificarea structurilor mentale ale copilului necesită un 
timp de antrenament cognitiv fundamentat științific, psihopedagogic și metodic, prin punerea în 
lucru a tipurilor de învățare care domină la o anumită perioadă de vârstă, având o maximă 
funcționalitate și eficiență, și realizând activități didactice diferențiate care vizează zona 
proximei dezvoltări (Vîgotski, 1971) [4, p. 32]. 

Teoria învățării mediate, lansată în primul rând de Vîgotski și ulterior de Feuerstein, stă 
la baza implementării principiului psihogenetic al stimulării și accelerării dezvoltării stadiale a 
inteligenței în activitățile de predare-învățare, recuperatorii, corective și compensatorii. 
Feuerstein a pornit de la premisa că inteligența se învață ca oricare alt tip de conduită, iar în 
anumite condiții poate fi blocată, inaccesibilă și chiar inutilizabilă. Cea mai importantă cauză a 
blocajului o reprezintă însă ceea ce Feuerstein numește ,,deprivare culturală”. ,,Copilul deprivat 
cultural este cel care, din cauze foarte diverse, fie datorită unor bariere interne, fie datorită 
condițiilor de viață diferite, nu a beneficiat de transmiterea culturală. Propria sa cultură nu i-a 
fost transmisă sau condiția lui de la un anumit moment dat nu i-a permis să o asimileze.” 
(Feuerstein, 1992, p.54) [4, p. 35]. 

Lucrând cu copii aflați în dificultate pe plan școlar, Feuerstein (1991) a elaborat teoria 
conform căreia inteligența poate fi dezvoltată, transformată structural prin factorii genetici și/ sau 
neurofiziologic, de mediul înconjurător și de educația cognitivă mediată, pe baza unui program 
special conceput pentru a favoriza dezvoltarea cognitivă. Astfel, s-au conceput activitățile 
psihopedagogice bazate pe experiența de învățare imediată (Feuerstein et al., 1994). În cursul 
experienței învățării mediate se produc continuu interacțiuni între mediator și mediat. Mediatorul 
îl atrage pe mediat în activități și procese de rezolvare a programelor și situațiilor. Astfel, 
stimulii, cerințele implicite și explicite din mediu au efect asupra celui din urmă. El ajunge să 
facă față cu succes sarcinilor și problemelor și să învețe comportamente individuale autonome și 
spontane  [4, p. 36]. 

Principiul stimulării și dezvoltării motivației pentru învățare este deosebit de important în 
a transforma motivația extrinsecă în motivație intrinsecă prevenind eșecul școlar, ,,pentru 
trecerea de la motivația nemijlocită a sarcinii la motivația socială a învățării, în vederea 
cristalizării intereselor profesionale în interrelație cu motivația cognitivă, intrinsecă și cu 
aptitudinile și deprinderile cu gradul cel mai mare de funcționalitate”. 

În vederea eficientizării procesului instructiv-educativ facem următoarele recomandări 
care pot contribui la creșterea motivației pentru activitatea educativă a elevilor: 
 cadrele didactice trebuie să conștientizeze faptul că factorul motivațional contribuie la

creșterea randamentului școlar;
 în cadrul situațiilor de predare-învățare elevul trebuie să obțină succesul, acesta devenind

factor motivațional;
 dezvoltarea curiozității și nevoii de explorare, o dată cu provocarea și dezvoltarea emoțiilor și

sentimentelor cognitive: curiozitatea, mirarea, întrebarea, satisfacția descoperirii;
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 descoperirea și utilizarea optimului motivațional, știind foarte bine faptul că acesta diferă de
la un  individ la altul, în funcție de particularitățile sistemului nervos, de temperament, starea
emoțională, capacități cognitive raportate la dificultatea sarcinii de învățare;

 aplicarea metodelor activ-participative, învățarea prin cooperare și competiția în vederea
satisfacerii nevoii de autoafirmare a individului și grupului, respectând condițiile de tratare
diferențiată.

3. Concluzii

Ca urmare a prezentării realizate, putem afirma că, pe baza unor programe și proiecte 
educative corective, compensatorii și educative personalizate, elaborate prin munca în echipă 
multidisciplinară, se poate realiza activizarea autenticului potențial al copiilor cu dizabilități, 
precum și accelerarea dezvoltării psihice a acestora. Considerăm că tocmai în acest sens trebuie 
înțeles conceptul de egalizare a șanselor de educație și de dezvoltare a copiilor cu cerințe 
educative speciale și/ sau diferite dizabilități, în sistemul învățământului specializat sau intregrat/ 
incluziv. La baza sistemelor de recuperare și educație specializată a copiilor, tinerilor și adulților 
cu diferite dizabilități stau și noile descoperiri din domeniul geneticii umane, al neuroștiințelor - 
mai ales al neuropsihologiei, al științelor medicale, precum și din ariile psihopedagogiei speciale, 
psihologiei dezvoltării, psihologiei educației, psihologiei sociale, ergonomiei, tehnologiilor 
infomatice de acces [4, p. 27-28]. 
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Abstract 

In this paper we analyzed the possibilities of capitalizing on the human potential of 
higher education institutions in Moldova in the context of implementing innovative changes in 
the market. Thus, higher education institutions in the country have to demonstrate competence, 
competitiveness and sustainability, are required to implement new technologies, new teaching 
methods, to attract new students, to develop the potential of teachers, but also to strive for 
achieving the highest possible level of performance. The research methodology focused on the 
use of several research methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, qualitative 
research. In conclusion, we can reiterate that universities are the pillars that can ensure the 
growth of an economy, are those inducements that form, model and ensure professional skills to 
future employees. Therefore, it is extremely necessary for teachers to be competent, to be able to 
provide students with the necessary information through modern teaching methods, to develop 
those competencies that would helpstudents to enter the field of work more easily and to meet the 
requirements of employers. 
Keywords: human resources, human capital, human potential, university, sustainability 

1. Introducere

Proprietatea intelectuală, se referă la creațiile minții: invenții (brevete), opere literare și 
artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate în activități comerciale. Deținătorul 
proprietății intelectuale poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul acesteia, și acest fapt 
incurajează inovația și creativitatea spre beneficiul umanității. 

Proprietatea intelectuală este impărțită în două categorii principale: 
 Dreptul de autor (Copyright), care include lucrări literare și artistice precum romane,

poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, situri web, picturi, fotografii,
sculpturi, design arhitectural, etc. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca
urmare ainterpretării, drepturile legate de inregistrările efectuate de producătorii de
fonograme și drepturile apărute urmare a emisiei programelor de radio și televiziune.

 Proprietatea industrială, care include brevete de invenție (patente), mărci și indicații
geografice, desene și modele industriale, și topografii pentru produse semiconductoare
[11].
În cadrul Uniunii Europene proprietatea intelectuală include produse, acţiuni sau procese

pe care le-aţi creat şi care vă oferă un avantaj competitiv. Există trei subcategorii: 

1Dr. lect.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, 
alina.suslenco@mail.ru 
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• Proprietatea industrială: invenţii (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi 
varietăţi de plante şi indicaţii de origine geografică. 

• Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare şi artistice originale, 
muzică, programe de radio şi televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, 
creaţii publicitare şi de multimedia. 

• Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidenţialitate, 
producţie rapidă. 
Potrivit articolului doi al Convenţiei pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale (OMPI), semnată la Stockholm la 14 iulie 1967, pot fi menţionate 
următoarele obiecte ale proprietăţii intelectuale: 

1. operele literare, artistice şi ştiinţifice, 
2. interpretările  artiştilor  interpreţilor  execuţiile  artiştilor  executanţi,fonogramele şi 

emisiunile de radiodifuziune, 
3. invenţiile în toate domeniile activităţii umane, 
4. descoperirile ştiinţifice, 
5. desenele şi modelele industriale, 
6. mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi numele comercial şidenumirile 

comerciale, 
7. protecţia împotriva concurenţii neloiale, precum și altele [11]. 
În Republica Moldova există legea cu privire la protecția drepturilor de autor și drepturile 

conexe nr. 139 din 02.07.2010. Actualmente, Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, 
acord protecţie următoarelor obiecte ale proprietăţii intelectuale: 
 invenţiilor, 
 indicaţiilor geografice, 
 denumirilor de origine, 
 specialităţilor tradiţionale garantate, 
 modelelor şi desenelor industriale, 
 mărcilor, 
 topografiilor circuitelor integrate, 
 soiurilor de plante. 
 drepturilor de autor şi conexe [2]. 

 
2. Concepte debază – definiții și interpretări 

Strategia Proprietății Intelectuale pentru unităţi CDI este o componentă esenţială a 
strategiei generale a afacerii,fiind astfel necesară promovarea creaţiei inovative, protecţiei şi 
comercializării drepturilor de Proprietate Intelectuală în cazul produselor cu caracter de noutate. 
Dezideratul pentru Republica Moldova este ca universităţile şi unităţile de CDI să se constituie 
ca generatoare cheie de active de proprietate intelectuală. 

Factorii implicaţi în această activitate sunt: 
 cadrele didactice şi cercetătorii; 
 doctoranzii, studenţii din anii terminali, studenţii în general; 
 sponsorii; 
 unităţile de transfer tehnologic (TT); 
 oficiile de Proprietate Intelectuală, Birourile teritoriale/zonale; 
 Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi 

agenţii economici; 
 Camerele de Comerţ şi Industrie [10]. 

Întrucât uneori, sunt interese contradictorii, nu tocmai convergente, strategia proprietății 
intelectuale trebuie săarmonizeze interesele ale acestor factori cuprinşi în universităţi şi institute 
de cercetare. Strategia Proprietății Intelectuale, bazată pe interesele factorilor prezentaţi anterior 
presupune: 
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• crearea cadrului favorabil diseminării noilor cunoştinţe în beneficiul publicului. 
• garantarea distribuirii corecte şi echitabile a beneficiilor financiare şi de altă natură 

alecomercializării produsului inovativ, cu recunoaşterea contribuţiei inventatorilor, dar şi 
ainstituţiei (universitate, unitate de CDI). 

• promovarea, încurajarea şi sprijinirea cercetării ştiinţifice. 
• atragerea studenţilor către Proprietatea Intelectuală şi captarea creativităţii tinerilor. 
• crearea de stimulente pentru cercetători şi asigurarea de recompense pentru 

capitalulintelectual [10]. 
Mulţi oameni de ştiinţă asociază drepturile de Proprietate Intelectuală cu ştiinţele juridice 

şi dreptul de autor. Ei nu pot vedea relevanţa Proprietății Intelectuale pentru activităţile lor de 
CDI. Mai mult, unii văd această activitate ca încercând să obţină controlul asupra proprietăţii lor 
intelectuale. Nu este „bine văzută” amânarea publicării rezultatelor cercetării, pentru a nu afecta 
brevetabilitatea prin divulgarea invenţiei. Există o reacţie adversă în ce priveşte nivelul taxelor 
pentru brevetare, considerându-se că acestea ar fi prea mari [4, p. 125]. De asemenea, uneori, 
când colectivul de cercetare este numeros, cu participări efective multipleîn elaborarea ideilor 
inovative propuse pentru protecţie este dificilă stabilirea calităţii de titular, de aici decurgând 
repartizarea beneficiilor ce se obţin ca urmare a transferului tehnologic şi nu în ultimul rând apar 
conflictele de interese. 

Ca de obicei, dacă există reacţii adverse cunoscute, este simplu să se găsească soluţii. 
Evident căun factor important îl constituie comunicarea: întâlniri şi dezbateri cu cadrele 
didactice din diferite facultăţi, studenţi, doctoranzi, precum şi cu cercetătorii implicaţi. În acest 
sens alegereacelei mai potrivite echipe şi celui mai adecvat lider pentru redactarea strategiei PI 
constituie osoluţie viabilă. Aceştia trebuie să se bucure de încrederea şi sprijinul conducerii 
(facultăţilor, universităţii, conducerii institutului). În afară de membrii respectaţi ai personalului 
de conducereechipa trebuie să includă şi experţi din afara unităţii. 

O atenţie deosebită trebuie acordată înţelegerii condiţiilor specifice din fiecare unitate şi 
adoptarea unui limbaj accesibil, de cele mai multe ori limbajul juridic îi descurajează uşor pe 
oamenii de ştiinţă. 

Pentru atingerea scopului propus, dezvoltarea sectorului de cercetare și inovare se impune 
crearea următoarelor sisteme operaţionale: 

1. Un sistem pentru asigurarea culturii proprietăţii industriale (educaţie, bune practici, 
informare operativă); 

2. Un sistem de evaluare (proceduri, metode, specialişti); 
3. Un sistem de capitalizare (reguli, departament de brevete, departament de PI); 
4. Un sistem de evaluare (cesiuni, licenţe, know-how) [3, p. 58]. 

Ca şi activităţi de urmat ar fi: 
• sistematizarea informaţiilor despre stadiul culturii Proprietății Intelectuale în 

universităţile din Moldova; 
• stabilirea unor practici de succes în domeniu (universităţi, institute de cercetare, centre de 

transfer tehnlogic etc.); 
• studiul nivelului de dezvoltare a culturii Prorpietății Intelectuale în diferite universităţi 

din Europa; 
• stabilirea unor practici europene de succes în domeniu; 
• diseminarea informaţiilor utile, bunele practici în universităţi din Moldova, institutede 

cercetare; 
• întocmirea unui material de referinţă la nivel naţional privitor la practicile, metodologiile 

de succes promovate în ţară şi actualizatrea acestuia la intervale de timp, în funcţie de 
noile cerinţe, legislaţie, orientare politică internaţională şi naţională etc. 
Prin urmare, cultura Proprietății Intelectuale dezvoltată în universităţi, se poate exprima şi 

evalua prin identificarea următorilor indicatori: 
1. Discipline care abordează tematica Proprietății Intelectuale (implicit şi explicit); 
2. Numărul de cadre didactice specializate în Proprietatea Intelectuală; 
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3. Numărul studenţilor instruiţi anual în Proprietatea Intelectuală; 
4. Numărul de îndrumare didactice elaborate în domeniu; 
5. Numărul de cursuri postuniversitare etc. 

Eforturile depuse în ultimii ani în universităţi privind promovarea tematicilor proprietății 
intelectuale s-au materializat în introducerea de cursuri de pregătire în acest domeniu la nivelul 
doctoranzilor (Şcoala doctorală), eventual în programele de pregătire ale masteranzilor, în 
majoritatea cazurilor aceste cursuri fiind ţinute de către jurişti. 

Din punctul personal de vedere şi îmbrăţişat şi de alţi colegi din ţară, aceste cursuri 
trebuie prevăzute la nivelul de licenţă şi având titulari de disciplină specialiști. Această 
întreprindere permite dezvoltarea creativităţii şi spiritului antreprenorial, al managementului 
afacerii prin inovare încă din anii de început (semestrele V, VI, VII). 

Cunoaşterea, ca proces fundamental al procesului educaţional, se bazează pe o structură 
solidă a cercetării ştiinţifice, ce asigură forma capabilă de înnoire şi progres. La nivel 
organizaţional, managementul inovaţiilor aduce în prim-plan o nouă orientare spre structuri 
flexibile şi spre crearea unei atmosfere destinse, orientate spre creaţie, necesare dezvoltării şi 
promovării noilor idei de către cadrele didactice. 

Studiile de specialitate indică existenţa unui management al ideilor drept un nou 
instrument de conducere. La baza acestuia se află procesul de implementare a unei culturi 
inovatoare în întreaga organizaţie.Aceasta este caracterizată de crearea condiţiilor favorabile 
pentru cadrele didactice, de posibilitatea comunicării interpersonale, de toleranţa faţă de greşeli, 
de delegarea responsabilităţii, de orientarea spre lucrul în echipă. 

Dezvoltarea unei culturi a inovării nu depinde numai de existenţa unor inovări. 
Universităţile, pentru a putea să dezvolte programe de inovare, în mediul universitar trebuie să se 
facă simţită o cerinţă de inovare,să se formeze o agenţie de inovare şi transfer inovaţional. De 
asemenea, este necesar ca conducerea universităţii să devină conştientă de problematica inovării 
şi de faptul că este necesar aportul lor la dezvoltarea unei culturi a inovării care să stimuleze atât 
cadrele didactice, cât şi studenţii. 

O universitate poate deveni inovatoare prin: 
o strategia dezvoltării universităţii printr-un proces de inovare; 
o principii manageriale de organizare a inovării; 
o lansarea unui program de inovare; 
o cadre didactice pentru procesul inovării; 
o principii ale implementării unei strategii de inovare; 
o sarcinile implementării unei strategii de inovare; 
o asumarea riscului în realizarea unei inovări. 

Astfel, observăm că atât universitățile cât și întreprinderile trebuie să implementeze o 
cultură a inovării, care ar stimula generarea de idei noi, dezvoltarea de modele noi și vor genera 
spre final un spirit de inovare centrat strategic, care ar îndrepta întreprinderea, universitatea spre 
dezvoltarea durabilă. 

Ultimele decenii ale secolului XX se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a 
tehnologiilor informaţionale şi evoluţia accelerată a omenirii de la o economie tradiţională, 
bazată pe proprietatea privată asupra bunurilor tangibile, spre o nouă realitate, în care predomină 
proprietatea privată asupra lucrurilor intangibile: la baza noii economii se situează informaţia şi 
cunoaşterea, ca resurse ale dezvoltării [11]. Deşi importanţa informaţiei este incontestabilă şi 
epoca contemporană este deseori, definită ca Societate Informaţională, elementul definitoriu al 
acesteia este cunoaşterea, iar generatorul şi purtătorul ei este factorul uman, capabil să înţeleagă, 
să însuşească şi să transforme informaţia în cunoaştere: concepte, teorii, creaţii, soluţii tehnice 
etc. Obiectivele majore ale societăţii bazate pe cunoaştere sunt producerea cunoaşterii, în 
principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie şi formare profesională, 
diseminarea prin tehnologiile informaţionale şi utilizarea prin inovare. Aşa dar, un aspect nou al 
cunoaşterii este acela de resursă economică, specificul căreia constă în următoarele: 
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• valorificarea ei cel mai des se realizează nu prin transferul de proprietate în cadrul pieţei 
(vânzare-cumpărare) aşa cum se obişnuia în cazul bunurilor materiale, ci prin garantarea 
unor drepturi de acces prin contracte specif ce precum licenţe, cesiuni, închirieri etc.; 

• cunoaşterea, spre deosebire de resursele materiale, nu este consumptibilă, ci dimpotrivă, 
cu cât mai mulţi o accesează cu atât mai mari sunt efectele favorabile (aşa numitul 
“network effect”); 

• producerea de cunoaştere este potenţată doar de apărarea stricta a drepturilor de acces la 
ea, fenomenul invers de “piratare” a acestui acces având un efect negativ şi non-
stimulativ [11]. 
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În consecinţă, cunoaşterea, în ansamblul său, reprezintă capitalul intelectual şi “sistemul 

metric” de valori al noului mileniu. Folosirea acestui capital este cheia succesului în economia 
bazată pe cunoaştere. Cunoaşterea este în prezent recunoscută ca factor de productivitate şi 
creştere economică, ceea ce pune un nou accent pe rolul informaţiei, tehnologiei şi învăţării în 
performanţa economică. 

Una dintre principalele trăsături ale cunoaşterii este importanţa crescândă a valorii 
bunurilor intangibile. Reformele politice menite să faciliteze procesul inovaţional, transferul de 
tehnologie prin brevete, au un impact multilateral asupra instituţiilor de cercetare, centrelor 
universitare, companiilor, sistemului de cunoştinţe ştiinţifice şi asupra economiei în general. 

Numeroase studii dovedesc cu prisosinţă că există o corelaţie foarte puternică între 
eforturile dedicate cercetării şi dezvoltării tehnologice inovative şi a resurselor umane, pe de o 
parte şi ratele de creştere economică pe termen lung, reducerea şomajului şi creşterea 
productivităţii, pe de altă parte [5, p. 81]. Elaborarea de noi informaţii, cunoştinţe şi invenţii 
reprezintă punctul de pornire al procesului inovaţional, a cărui componentă fundamentală este 
creativitatea, redată în figura 1. 

Într-o economie în care cunoaşterea începe să fie adevăratul capital şi cel mai important 
motor al dezvoltării, companiile se confruntă cu noi provocări, în ceea ce priveşte performanţa şi 
responsabilitatea. Noua economie înseamnă mai mult decât înalta tehnologie şi Internet, ea 
presupune utilizarea în mod creativ şi eficient a inovării. Inovarea este larg recunoscută ca proces 
esenţial pentru succesul întreprinderilor şi afacerilor, asigurând creştere, sustenabilitate şi 
competitivitate [9, p. 103]. 

Cunoştinţele de natură economică reprezintă totalitatea dovezilor ştiinţifice şi de 
expertiză umană, ce sunt utile în producerea şi livrarea bunurilor şi în inventarea şi designul 
produselor şi procedeelor noi. Cunoştinţele pot fi sistematizate şi codificate sau pot fi tacite 
(atunci când acestea nu sunt transpuse în limbaj dar rezultă din ştiinţa persoanei de a face ceva). 

Inovaţia are loc atunci când un produs sau procedeu ce rezultă din cunoştinţe noi sau 
existente este implementat nemijlocit în activitatea economică. Astfel, inovaţia este nucleul unui 
proces complex care este precedat de o invenţie şi urmat de adopţie la scară largă a produsului 
nou de către consumatori sau adopţia procedeului – cea mai bună practică de către majoritatea 
companiilor. Prin acest stadiu final şi are loc diseminarea cunoştinţelor noi. În noile condiţii de 
creştere economică endogenă, dezvoltarea cunoştinţelor şi schimbările tehnologice conduc la o 
creştere durabilă mai degrabă, decât acumularea simplă de capital, iar transformarea potenţialului 
ştiinţific şi tehnologic în inovaţii profitabile are o importanţă strategică. 

Autorităţile pot influenţa bazele creşterii economice prin participarea la dezvoltarea 
cunoştinţelor, unul dintre principalele motoare ale inovării.Guvernele pot influenţa, de asemenea, 
„distribuţia” de cunoştinţe şi competenţe în economie şi în societate, în general. De exemplu, 
prin facilitarea mobilităţii persoanelor şi interacţiunile dintre companii şi surse externe de 
expertiză, inclusiv universităţi, dar şi prin dezvoltarea unui mediu concurenţial sănătos şi prin 
lupta împotriva corporatismului. 

Un alt termen utilizat frecvent în conexiune cu inovaţia şi cunoştinţele este tehnologia. 
Prin tehnologie se înţelege setul curent de tehnici de producţie utilizate pentru a elabora, fabrica, 
împa cheta şi oferi bunuri şi servicii în economie [11]. Deci, tehnologia este aplicarea unei părţi 
selectate de cunoştinţe în activităţi de producere. În cadrul unei companii, tehnologia în 
combinaţie cu alţi factori, determină capacitatea sa de producţie. 

Procesul de inovație poate fi redat prin intermediul unei diagrame, redate în figura 2. 
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Figura 2. Diagrama procesului de inovație 
 

 
 

Sursa: Studiu inovare, AGEPI, 2015, disponibil: 
<http://agepi.gov.md/sites/default/files/2015/11/Studiu_inovare.pdf> 

 
Din această diagramă, putem observa că o multitudine de factori influențează procesul 

inovării. Astfel, în final, consumatorul este actorul principal, care apreciază succesul sau 
insuccesul inovației. Activitatea inovaţională este foarte complexă şi include un şir de alte 
activităţi de tip ştiinţific, tehnic, tehnologic, organizatoric, financiar, comercial etc. Ea vizează 
atât utilizarea şi comercializarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, cât şi diversificarea, 
eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii producţiei de bunuri şi servicii, perfecţionarea tehnologiei 
de producere, urmată de implementarea ei eficientă pe pieţele interne şi din străinătate [6, p. 63]. 

Problematica în cauză a fost abordată în cadrul diferitor seminare, simpozioane, mai 
multe studii au fost efectuate atât la nivel naţional, în diferite ţări, cât şi la nivel internaţional, în 
scopul evidenţierii problemelor ce persistă în domeniul inovării 43. Toate conţin o analiză, mai 
mult sau mai puţin completă, a sistemelor de inovare, sau a unor aspecte ce ţin de activitatea 
inovaţională şi scot în evidenţă atât deficienţele cât şi căile de încurajare a procesului 
inovaţional. 

Pentru Republica Moldova, în acest sens, prezintă interes experienţa ţărilor care se află 
aproximativ în aceeaşi situaţie social-economică şi culturală. Astfel, un studiu consacrat 
expertizei barierelor în calea comercializării rezultatelor cercetării în Ucraina 44 a condus la 
următoarele concluzii preliminare: principala cauză a apariţiei acestor bariere este lipsa unei 
abordări sistemice a activităţii de inovare în general şi a managementului acesteia la toate etapele 
ciclului de viaţă al produselor inovative - de la naşterea ideii inovatoare până la obţinerea 
profitului din inovare, în particular. 

Au fost identificate cel puţin 50 de bariere în calea transformării rezultatelor cercetării în 
produse inovative şi a fost efectuată estimarea acestora pe o scală de cinci puncte. Barierele au 
fost sistematizate în 5 grupuri mari, având aproximativ aceiaşi incidenţă asupra activităţii 
inovative: 

• lipsa de competenţă a subiecţilor activităţii de inovare (3,68 ± 0,84); 
• finanţarea insuficientă a inovării (3,67 ± 0,71); 
• neajunsuri ale cadrului legal de inovare (3,52 ± 0,87); 
• lipsa infrastructurii efective de inovare (3,39 ± 1,00); 
• managementul inovativ ineficient (3,31 ± 1,01) . 
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Grupul cel mai important al barierelor se referă la lipsa de competenţe ale subiecţilor de 
inovare în ceea ce priveşte comercializarea rezultatelor cercetării. În opinia autorilor, anume de 
aici ar trebui să înceapă lucrul de distrugere şi îndepărtare ulterioară a barierelor existente [11]. 

Sub aspectul contribuţiei companiei la dezvoltarea unei inovaţii convenţional se pot 
identifica câteva categorii de companii în calitate de furnizori ai inovaţiilor: 
 furnizor dominat – companie ce contribuie minim prin cercetare proprie, preferând 

importul de elemente tehnologice noi; 
 furnizor intensiv – companie ce contribuie destul de mult la inovaţii prin cercetări proprii; 
 furnizor specializat – companie ce se concentrează pe generarea produselor inovaţionale 

noi complementare (ce contribuie la procesul de producţie a produsului de bază) pentru a 
f utilizate în alte sectoare; 

 furnizori ştiinţifici – companii ce dezvoltă produse inovaţionale noi în parteneriat cu 
instituţii din sfera ştiinţei şi inovării; 

 furnizori de informaţii şi capital – companiile din domeniul financiar, vânzări cu 
amănuntul şi de editare/publicare; 

 furnizori de software – companii ce dezvoltă produse informaţionale inovaţionale 
utilizate în procesul de producere şi/sau prestare de servicii [11]. 
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) anunță, deobicei, despre 

publicarea Raportului „Indicele Global al Inovației” (IGI). Raportul a fost lansat de OMPI în 
comun cu INSEAD, renumită Școala Internațională de Afaceri (The Business School for The 
World) si Universitatea americană Cornell. Indicele a evoluat într-un instrument valoros menit să 
faciliteze dialogul public-privat. Indicele Global al Inovației 2018 a studiat 143 de economii din 
întreaga lume, folosind 81 de indicatori printre care: capitalul uman si de cercetare, 
infrastructura, creditele, investițiile, interconexiunile, inovarea și rezultatele activității creative 
etc. Potrivit Indicelui Global al Inovației 2019, Elveția rămâne lider, urmată de Suedia, Olanda, 
Marea Britanie, Singapore, SUA, Finlanda. Republica Moldova, în anul 2019, potrivit Raportului 
Global pentru Inovare  s-a plasat pe locul 48 din 143 de țări în clasamentul Indicelui Global al 
Inovație. Țara noastră a acumulat 37,60 de puncte din 100 posibile. Datele prind poziția 
Moldovei dar și a României și Ucrainei la capitolul inovării sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Datele privind poziția Moldovei, României și Ucrainei potrivit 

Raportului Global de Inovare, 2019. 

 
Sursa: elaborat în baza Raportului Global de Inovare, 2019 

  
Potrivit datelor tabelului, în perioada analizată, în România, se observă un trend oscilant 

în perioada 2007-2018, deoarece Romnia, în anul 2007 a ocupat poziția 62, ca ulterior, în anul 
2013, să scadă la poziția 48; ca urmare, în anul 2018 a ajuns la poziția 49. Aceste schimbări și 
oscilații se manifestă ca încercări de a crește, de a introduce noi inovări și noi elemente care ar 
putea schimba poziția care se observă pe parcursul întregii perioade. 

Dacă analizăm poziția Republicii Moldova, atunci putem observa că țara noastră, în 
perioada 2007-2018, a urmat și ea un trend oscilant, astfel, dacă în anul 2007, Moldova s-a plasat 
pe poziția 82 din 143 de state analizate adunti în anul 2014 ea a ajuns la poziția 43, cea mai bună 
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poziția ocupată de țara noastră pe parcursul întregii perioade analizate, ca ân anul 2018 să ocupe 
poziția 48 cu același scor pe care îl are România 37,60 de puncte din 100 posibile. 

Analizând poziția Ucrainei în perioada 20074-2018, observăm că și Ucraina a urmat un 
trend osciland, de la poziția 75 ocupată de Ucraina în anul 2007 la poziția 79 în anul 2008-2009 
și în anul 2018 a ajuns la poziția 43. 

În vederea îmbunătățirii pozițiilor ocupate atât de Republica Moldova cât și de țările 
vecine România și Ucraina, ar fi benefic de a efectua mai multe schimbări.  

În primul rând, ar fi benefic de a schimba învățământul superior. Este o necesitate 
stringentă de a adapta cerințele din cadrul învățământului superior la cerințele pieței, la cerințele 
angajatorilor. Astfel, universitățile sunt obligate să formeze competențe care ar putea ajuta 
absolvenții de a se angaja mai ușor în câmpul muncii, de a face față necesităților, așteptărilor 
angajatorilor. Aceasta poate fi realizată, doar dacă în cadrul universităților se vor întreprinde 
următoarele schimbări: 
 creșterea nivelului de pregătire al cadrelor didactice; 
 implementarea metodelor noi de predare; 
 dotarea laboratoarelor cu tehnica necesară; 
 efectuarea regulată a schimburilor de experiență cu colegi de peste hotare; 
 implementarea unei culturi inovaționale în cadrul universităților. 

În al doilea rând, este necesar de a încheia acorduri de colaborare dintre universități și 
mediul de afaceri, în vederea uniformizării competențelor formate la tinerii absolvenți. Aceasta 
va ajuta la creșterea legăturii dintre mediul de afaceri și instituții de învățământ. 

În al treilea rând, este necesar ca la nivel de stat, să fie stimulate investițiile în inovare, în 
creșterea interesului spre implementarea de inovații atât în mediul de afaceri cât și în universități. 
Alocarea de resurse pentru inovare, organizarea ce concursuri pentru proiecte, alocarea de 
fonduri internaționale pentru inovare, sutn doar câteva dintre măsurile necesare ca acest domeniu 
să se dezvolte, ca țara noastră să crească și ca poziția ocupată de noi să fie una bună și în creștere 
în următorii ani. 

3. Concluzii 

În scopul dezvoltării culturii intelectuale în cadrul universităților trebuie înființat 
Departamentul Proprietății Intelectuale. Obiectivele Departamentului Proprietății Intelectuale 
sunt: 

1. Dezvoltarea, la nivelul Universităţii, a Culturii Organizaţionale privind Proprietatea 
Intelectuală. 

2. Atragerea către Universitate a obiectelor de proprietate intelectuală (drept de autor, 
invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele) şi întocmirea documentelor legale de 
constituire a dreptului de proprietate asupra acestora. 

3. Sprijinirea structurilor de cercetare ştiinţifică prin accesul la informaţii din baze de date 
proprii, naţionale şi internaţionale (invenţii, mărci, desene şi modele). 

4. Stimularea şi sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică prin identificarea, protejarea şi 
valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice ca obiecte de proprietate intelectuală[Strategia 
proprietății intelectuale a RM]. 

Implementarea unei strategii de inovare în cadrul universităților a devenit în societatea 
cunoașterii un imperativ pentru universitățile competitive, sustenabile. Pentru ca o strategie de 
inovare să fie implementată cu succes, este necesar ca echipa managerială a universităţii să 
îndeplinească următoarele sarcini: 

• să se asigure că cadrele didactice au înţeles strategia de inovare; 
• să intensifice implicarea cadrelor didactice în realizarea obiectivelor procesului de 

inovare; 
• să îmbunătăţească baza logistică. 

Principalele principii ale implementării unei strategii de inovare sunt: 
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a. Implementarea cu succes a unei strategii începe cu implicarea discretă a echipei 
manageriale în coordonarea schimbării. 

b. Cadrele didactice pot accepta şi sprijini numai ceea ce înţeleg. 
c. Cadrele didactice îşi asumă sarcini suplimentare numai dacă devin pasionate de ceea ce 

fac. 
d. Implementarea strategiei de inovare impune modificarea modului de activitate. 
e. Fără o evaluare a schimburilor efectuate, implementarea noii strategii nu este efectivă. 
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Abstract 
 

 Under the conditions of information exploitation, of standing or permanent learning and 
of efforts for unstoppable renewal, the professional staff development, as a general process of  
knowledge gathering and amassment from all possible domains, must represent an essential 
element of any organization activity. 

At the same time, owing to the increasing technical level of the organizations, the 
professional development of the employees has become a strategic factor and also an important 
source of the competitive advantage for all economic entities. To an increasing extent, the 
production has a non-material nature, and the modernization of  products and their sale process 
requires an intensive usage of the  organization employees abilities. Economic entities can thrive 
and are able to achieve their purposes, only if the employees have necessary professional 
knowledge and skills, and certainly personality traits that are considered vital for organization.  

Another essential element for the existence and generally for society progress and a 
proper organization is creative staff development, as a top way of their potential act. Changes 
and occurences that took place during the last meanwhile in organizations, persuaded the 
necessity creative staff development, especially managers development of all hierarchical levels. 

Insurance of adequate knowledge and skills, afterwards to warrant the organiztion 
thriving and success can be achieved through a continuous learning process. 
Keywords: managerial development, creative development, personal or self development 

 
 

1. Introducere 

 Dezvoltarea profesională a personalului implică sporirea şi diversificarea aptitudinilor 
angajaţilor în vederea implicării acestora în activităţi mult mai complexe şi cu o responsabilitate 
mult mai mare. Spre deosebire de instruirea profesională, dezvoltarea profesională oferă posibil-
itate angajatului de a acumula cunoştinţe şi abilităţi profesionale mult mai diversificate şi mai 
complexe, oferindu-i posibilitatea acestuia de a ocupa posturi ierarhice mai superioare care so-
licită responsabilităţi mai mari. 

Dezvoltarea profesională cuprinde întregul personal al organizaţiei, dar se referă mai mult 
la personalul de conducere din cadrul organizaţiei (managerii de la toate nivelele ierarhice), pre-
cum şi la o parte din specialişti cu abilităţi tehnice. Dezvoltarea personalului are în vedere 
îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea potenţialului intelectual 
al acestora în vederea asumării unor responsabilităţi mai mari în viitor. 

Dezvoltarea personalului este o activitate inevitabilă pentru oricare organizaţie deoarece 
odată cu trecerea timpului o parte din cunoştinţe şi abilităţi îşi pierd din valoare sau devin „în-
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vechite”. Cunoştinţele angajatului se „uzează” moral, de aceea este nevoie de reactualizat per-
manent acel domeniu de cunoştinţe cu care angajatul se întâlneşte în activitatea pe care o des-
făşoară. În figura nr.1 este prezentat modul de devalorizare a cunoştinţelor angajatului în timp. 

 
Figura 1.  Procesul de devalorizare a cunoştinţelor angajatului. 

      
A - nivelul general de cunoştinţe 
B - nivelul cunoştinţelor de bază în domeniul de activitate 
C - nivelul cunoştinţelor specifice în domeniul de activitate 

Potrivit figurii nr.1, observăm că, în timp, are loc devalorizarea tuturor categoriilor de cu-
noştinţe ale angajatului. Cel mai mult se devalorizează cunoştinţele specifice ale agajatului, 
specifice domeniului de activitate. E ceva firesc deoarece organizaţia evoluează în timp prin in-
troducerea de noi tehnologii, noi metode de muncă, noi stiluri de conducere, noi modalităţi de 
abordare a problemelor, iar cunoştinţele obţinute cu câţiva ani în urmă nu mai sunt valabile peri-
oadei actuale. 

Succesul dezvoltării personalului este influenţat de trei factori: cunoştinţele, opor-
tunităţile şi comportamentul angajatului. 

  Cunoştinţele reprezintă temelia dezvoltării capacităţilor angajatului şi au un impact    di-
rect asupra formării potenţialului intelectual şi al personalităţii angajatului.  

Oportunităţile reprezintă condiţiile de folosire a cunoştinţelor primite în timpul studiilor 
şi utilitatea lor în domeniul de activitate.  

Comportamentul, ca factor de dezvoltare a angajatului are un rol important, mai ales, în 
cazul când activitatea se desfăşoară în cadrul unui grup.  

Dezvoltarea personalului trebuie privită ca o activitate strategică, reieşind din obiectivele 
de dezvoltare a organizaţiei. Strategia de dezvoltare a personalului trebuie să    constituie o parte 
integrantă a strategiei de resurse umane care este elaborată reieşind din strategia organizaţională.  

Potrivit figurii numărul 2, dezvoltarea personalului poate fi tratată atât prin prisma organ-
izaţiei cât şi prin prisma angajatului. Din punct de vedere al organizaţiei, dezvoltarea personalu-
lui presupune capacitatea organizaţiei de a conştientiza rolul important al fiecărui angajat şi 
necesitatea dezvoltării potenţialului acestuia. Din punct de vedere al angajatului, dezvoltarea 
perso-nalului are în vedere capacitatea angajatului de a conştientiza necesitatea învăţării perma-
nente pentru a face faţă noilor cerinţe, din ce în ce tot mai mari.    
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Figura 2.  Strategia de dezvoltare a personalului 

 
 

2. Dezvoltarea personalului prin prisma organizaţiei 

Din punct de vedere al organizaţiei, dezvoltarea personalului reprezintă o activitate mult 
mai complexă, impune luarea în consideraţie a mai multor aspecte şi necesită realizarea mai mul-
tor acţiuni care au tangenţă, mai mare sau mai mică. În primul rând, se impune realizarea eval-
uării performanţelor profesionale ale angajaţilor în vederea identificării domeniilor în care se 
necesită dezvoltarea profesională. Or, evaluarea performanţelor serveşte drept bază în    vederea 
luării deciziilor privind dezvoltarea profesională pentru anumite categorii de personal sau pentru 
angajaţii unei sau altei subdiviziuni a organizaţiei.  

În al doilea rând, organizaţia trebuie să cunoască potenţialul de dezvoltare, cel puţin 
pentru anumite categorii de angajaţii. Pentru aceasta este necesară evaluarea capacităţilor an-
gajaţilor şi identificarea posibilităţilor de dezvoltare a acestora. În cazul dat, organizaţia trebuie 
să cunoască care sunt limita maximă de dezvoltare profesională, în special pentru    angajaţii 
„cheie”. 

În al treilea rând, organizaţia trebuie să identifice obiectivele individuale de dezvoltare 
profesională a angajaţilor. În acest caz, obiectivele de dezvoltare personală a angajaţilor trebuie 
să coincidă cu obiectivele de dezvoltare a organizaţiei. Principalele obiective de    dezvoltare 
profesională ale angajatului sunt: promovarea profesională, recunoaşterea, îmbunătăţirea propriei 
imagini, asumarea unor responsabilităţi mai mari etc. Realizarea    acestor obiective de către an-
gajat sunt atractive şi pentru organizaţie deoarece angajaţii cu performanţe deosebite sunt ataşaţi 
şi interesaţi în dezvoltarea acesteia.  

 
3. Dezvoltarea managerială 

Dezvoltarea managerială se referă la îmbunătăţirea performanţelor managerilor în 
funcţiile curente şi la pregătirea lor pentru asumarea unor responsabilităţi mai mari în viitor. Po-
trivit „Declaraţiei de principii cu privire la dezvoltarea managerială”, „declaraţia managerială 
reprezintă orice efort de a îmbunătăţi eficacitatea managerială printr-un proces planificat şi de-
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liberat de învăţare”. Dezvoltarea managerială participă la succesul economic al organizaţiei prin 
formarea managerilor potriviţi pentru îndeplinirea necesităţilor prezente şi viitoare ale acesteia. 
Cel mai important lucru care trebuie reţinut cu referire la dezvoltarea managerială constă în fap-
tul că procesul trebuie coordonat şi derulat la nivelul organizaţiei.  

Capacitatea organizaţiei de a-şi realiza strategiile economice depinde în mare măsură de 
capacitatea managerilor acesteia de a satisface cerinţele specifice ale ei. În opinia savantului 
Fonda, dezvoltarea managerială are un impact strategic asupra performanţei economice a organi-
zaţiei. 

 

Figura 3. Impactul strategic al dezvoltării manageriale 

 
În opinia savantului Mumford, pentru ca sistemul de dezvoltare managerială să fie     efici -

ent este necesară combinarea a trei elemente:  
• autodezvoltarea – se bazează pe ideea că individul poate învăţa şi că iniţiativa pentru 

dezvoltare trebuie să-i aparţină; 
• iniţiativele de dezvoltare de la nivelul organizaţiei – sistemele şi programele formale de 

dezvoltare a managerilor trebuie să fie elaborate de specialiştii departamentului de 
resurse umane; 

• iniţiativele de dezvoltare luate de superiori – acţiunile întreprinse de managerii     superi-
ori privind dezvoltarea managerilor de la nivele inferioare axate pe probleme reale de 
muncă. 

Dezvoltarea managerială trebuie considerată ca pe o serie de activităţi intercorelate, şi nu 
ca pe un program atotcuprinzător. Alegerea activităţilor de dezvoltare managerială depinde de 
tehnologia, de mediul şi de filosofia organizaţiei. Organizaţiile tradiţionale, birocratice, cum sunt 
de altfel majoritatea organizaţiilor din Republica Moldova, au de regulă tendinţa să adopte 
abordări de rutină, programate, care să ofere managerilor o gamă variată de cursuri, planuri de 
carieră şi sisteme de examinare a performanţei orientate spre rezultate.                

Organizaţiile inovatoare, organice, se obicei, se orientează să ofere managerilor opor-
tunităţile, provocările şi îndrumările de care au nevoie dându-le responsabilităţi suplimentare şi 
asigurându-le instruirea de care au nevoie.   

  Organizaţia trebuie să conceapă o filosofie a dezvoltării manageriale care să asigure efec-
tuarea unor activităţi constante, menite să îmbunătăţească modul în care se învaţă managementul. 
Pentru organizaţiile din Republica Moldova, învăţarea managementului poate fi realizată în urma 
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instruirii formale, prin cursuri organizate în cadrul organizaţiei sau în afara acesteia. Este modali-
tatea cea mai indicată pentru managerii cu vârsta peste 35 ani deoarece aceştia au primit in-
struirea de bază în cadrul altui sistem economic, cel socialist, în care metodele de conducere erau 
altele, administrarea organizaţiei era direcţionată doar de sus în jos şi sistemul de valori ale man-
agementului de asemenea erau diferite faţă de cele actuale.  

Pentru managerii cu vârsta sub 35 ani considerăm că este oportun să folosească diferite 
modalităţi de dezvoltare managerială, luând în consideraţie faptul că ei au deja un anumit nivel 
de instruire managerială obţinut în instituţiile superioare de învăţământ, atât din Republica Mol-
dova cât şi peste hotarele acesteia. În acest sens, pentru managerii tineri dezvoltarea managerială 
se poate realiza prin rotaţia pe posturi, participarea la echipe sau grupuri de proiect, detaşarea în 
afara organizaţiei, ceea ce le-ar permite posibilităţi mai mari de acumulare a experienţei manage-
riale.  

Indiferent de modalitatea de învăţare aplicată, dezvoltarea managerială trebuie să cu-
prindă patru elemente de bază. Primul element îl reprezintă cunoştinţele manageriale şi se referă 
la ceea ce trebuie să cunoască managerul în legătură cu organizaţia, activitatea pe post, proce-
durile manageriale etc. Al doilea element - aptitudinile manageriale - are în vedere competenţele 
în materie de soluţionare a problemelor, abilităţile sociale şi alte competenţe pe care managerul 
trebuie să le poată exercita în activitatea practică. Al treilea element ţine de atitudinea manageri-
ală şi reprezintă ceea ce managerul trebuie să accepte din punct de vedere al stăpânirii condiţiilor 
de stres, al relaţiilor cu clienţii etc. Şi ultimul element – stilul managerial, reprezintă aşteptările 
celor din jur în legătură cu modul în care managerul îşi exercită autoritatea de conducere. 

   În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult despre dezvoltarea managerială axată pe cerinţe 
de competenţe. Organizaţiile care adoptă o astfel de dezvoltare managerială obţin o eficienţă 
destul de înaltă în rândul managerilor. Dezvoltarea managerială axată pe cerinţele de competenţă 
se poate concentra asupra unui număr limitat de competenţe fundamentale, cu care organizaţia 
decide că trebuie să-şi echipeze managerii pentru a putea realiza obiectivele organizaţionale. 
Pentru managerii din organizaţiile autohtone, dezvoltarea managerială axată pe competenţe 
trebuie să cuprindă următoarele elemente fundamentale: 
• capacitatea strategică. Aceasta presupune: buna înţelegere a mediului economic în schim-

bare, înţelegerea oportunităţilor de dezvoltare a produselor şi a pieţelor, precum şi însuşirea 
avantajelor şi a punctelor slabe din propria organizaţie; 

• capacitatea de gestionare a schimbării. Are în vedere identificarea nevoii de schimbare, 
conceperea programelor de schimbare, atragerea participării altor angajaţi la implementarea 
schimbărilor etc.; 

• capacitatea de a activa în echipă. Presupune facilitarea colaborării în bune condiţii a unor 
persoane cu competenţe specializate şi diferite. 

 

4. Dezvoltarea creativă 

Un element esenţial pentru existenţa şi progresul societăţii în general şi al organizaţiilor 
în special îl constituie dezvoltarea creativă teoretică şi practică a resurselor umane, ca formă su-
perioară de manifestare a potenţialului acestora. Mutaţiile care au loc în ultima perioadă de timp 
în organizaţiile autohtone, caracterizate prin: accelerarea procesului de schimbare, creşterea rolu-
lui şi valorii informaţiei, diversificarea instrumentarului de metode şi tehnici folosite de man-
ageri etc., au determinat necesitatea dezvoltării creative a personalului, în    special a managerilor 
de la toate nivelele ierarhice. 

Nevoia de a crea poate fi determinată de existenţa unei disfuncţionalităţi (există o prob-
lemă reală), dar şi de dorinţa de a progresa, fără a exista disfuncţionalităţi reale, pentru a întări 
poziţia în raport cu organizaţiile concurente, din spirit de competiţie etc.  

Luând în consideraţie importanţa şi complexitatea creativităţii în cadrul organizaţiilor 
trebuie din start de pus accentul pe acele aspecte care ar putea avea un impact favorabil asupra 
desfăşurării ulterioare a creativităţii. Analiza cercetărilor teoretice evidenţiază că premisele crea-
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tivităţii la nivelul organizaţiei pot fi:  
1. Pregătirea personalului pentru dezvoltare creativă depinde, în primul rând, de cali-

tatea selecţiei resurselor umane. Este o premisă în realizarea nivelului dorit de creativitate în or-
ganizaţie, în măsura în care în momentul analizei şi descrierii posturilor se va ţine cont de facto-
rii (descrişi anterior) care influenţează creativitatea şi vor fi selectate persoanele ce corespund cel 
mai bine cerinţelor posturilor. De regulă, în procesul de selecţie se ţine cont de îndeplinirea (de 
către candidat) a celor patru criterii ale potenţialului creativ (fluiditate, flexibilitate, originalitate, 
elaborare), dar şi de alte caracteristici personale cum ar fi: simţul observării, echilibrul psihoso-
matic, aptitudinile relaţionale, judecata, independenţa etc. Selectând o persoană care să 
corespundă cerinţelor postului şi din punct de vedere al creativităţii, şansele de atingere a obiec-
tivelor organizaţionale cresc considerabil. 

2. Premisele social economice. Necesitatea creativităţii este adesea rezultanta forţelor ce 
acţionează pentru schimbare şi anume: progresul tehnic, presiunea concurenţei, uzura morală 
accelerată a produselor; schimbările majore privind forţa de muncă etc. 

La nivelul organizaţiei, munca de creaţie este mai puţin de tip individual. Însă s-a demon-
strat că creativitatea este mai eficientă arunci când aceasta se desfăşoară în grupuri. Cadrul social 
existent în organizaţie, alături de condiţiile economice ale acesteia, reprezintă punctul de plecare 
ce va condiţiona desfăşurarea activităţii creative a personalului. Pentru   obiective tactice putem 
reuşi în mod individual, pe când pentru obiective strategice recurgerea la grup este o resursă de 
care, dacă ne privăm, nu vom obţine rezultatele scontate.  

3. Premisele organizatorice. Orice activitate trebuie coordonată pentru a-şi atinge scopul. 
Or, dezvoltarea creativă reprezintă o activitate care presupune o implicare mai mare a mai multor 
persoane. Experţii în domeniu au propus modelul managementului participativ considerat mai 
eficace în dezvoltarea creativă, dar acest model este limitat de personalul de conducere de la 
nivelul superior. O alternativă, în cazul dat, ar putea fi modelul managementului contributiv în 
organizarea creativităţii în cadrul organizaţiei.  

Un rol important pentru dezvoltarea creativă revine creării unor condiţii optime pentru 
angajaţii cu idei, în vederea experimentării acestora. Investiţiile mici făcute pentru susţinerea 
unor idei pot conduce la obţinerea unui profit semnificativ. 

Pornind de la premisele enunţate, pentru a stimula dezvoltarea creativă, activitatea man-
agementului superior trebuie orientată spre:  

• crearea unui bun climat de comunicare atât internă (propriul personal, compartimentul de 
marketing, compartimentul de cercetare dezvoltare), cât şi externă (inventatori, instituţii 
de cercetare, centre de creativitate), luând în consideraţie principiul că "toţi oamenii 
posedă potenţial creativ"; 

• identificarea, recrutarea şi selecţia persoanelor care să corespundă şi cerinţelor legate de 
creativitate; 

• asigurarea instruirii şi perfecţionării permanente a personalului (cu un pas înaintea pro-
gresului tehnic); 

• asigurarea unor condiţii pentru o mai bună desfăşurare a muncii în grup, printr-un man-
agement adecvat (de exemplu, managementul contributiv); 

• crearea cadrului organizatoric favorabil creativităţii (de exemplu, cutia de idei), precum şi 
echipe de creativitate temporare sau permanente, cum ar fi cercurile de calitate; 

• convingerea că sunt folosite cele mai adecvate metode de stimulare a creativităţii. 
Modul în care este abordată dezvoltarea managerială tinde să reflecte sistemul dominant 

de valori al conducerii superioare din cadrul organizaţiei. Dezvoltarea managerială nu este o ac-
tivitate izolată, care să poată fi încredinţată unei singure persoane. Succesul unui program de 
dezvoltare managerială depinde de gradul în care este recunoscut ca un aspect important al stra-
tegiei organizaţiei, ce trebuie să ofere rezultate. Prin urmare, trebuie implicate persoane de la 
toate nivelurile manageriale.  

Iniţiativa şi ineditul trebuie să se afirme într-un context care presupune competiţia între 
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valori şi non-valori. Dezvoltarea laturii creativ-novatoare a managementului devine, în prezent, o 
necesitate obiectivă în condiţiile schimbărilor profunde care au loc în economia concurenţială.  
 

5. Concluzii 
În toate domeniile de activitate, dezvoltarea profesională a salariaţilor a devenit o cerinţă 

a perioadei în care trăim. Dacă în trecut persoanele care dobândeau o profesie sau meserie 
reuşeau, pe baza cunoştinţelor acumulate în timpul şcolii, să o exercite pe toată durata vieţii, 
astăzi cunoştinţele se perimează foarte rapid ceea ce conduce mai degrabă la non performanţă 
decât la performanţă din partea angajaţilor respectivi. 

Existenţa unor angajaţi care nu mai reuşesc să ţină pasul, pe plan profesional, cu mutaţiile 
care au loc în modul de desfăşurare a activităţilor din economia concurenţială reprezintă o 
problemă care preocupă tot mai multe organizaţii. În perioada actuală de schimbări rapide prin 
care trece organizaţiile din Republica Moldova, instruirea şi dezvoltarea profesională trebuie să 
devină un proces continuu şi organizat care să ţină seama de toate schimbările care au loc în 
organizaţii, precum şi de eventualele provocări din exterior care ar putea afecta activitatea 
ulterioară a organizaţiilor. 

Reieşind din cele menţionate şi din problematica abordată în lucrarea de faţă putem trage 
următoarele concluzii: 

►Instruirea şi dezvoltarea profesională a personalului reprezintă o activitate 
indispensabilă ce contribuie la asigurarea unei competitivităţi sporite a organizaţiei.     
Resursele umane reprezintă factorul – cheie în asigurarea succesului oricărei organizaţii. 
Valoarea personalului sporeşte pe măsură ce acesta acumulează noi cunoştinţe şi abilităţi 
ce îi permite realizarea eficientă a sarcinilor şi responsabilităţilor de muncă. La rândul 
său, realizarea unor sarcini de muncă cu un grad sporit de dificultate şi asumarea unor 
responsabilităţi mai mari poate avea loc în urma instruirii profesionale a angajaţilor.   
►În comparaţie cu investiţiile în alte forme ale capitalului, investiţiile în capitalul 
intelectual oferă organizaţiilor mai multe avantaje social – economice. În primul 
rând, aceasta se caracterizează prin faptul că personalul organizaţiei, prin nivelul 
intelectual pe care l-a acumulat, devine mai flexibil, nu opune rezistenţă la schimbările 
care au loc în organizaţie şi poate spori competitivitatea acesteia. În al doilea rând, 
investiţiile în capitalul uman oferă organizaţiei o valoare mai mare pe piaţă. În al treilea 
rând, investiţiile în capitalul intelectual creează mai multe oportunităţi angajaţilor pentru 
dezvoltare personală. 
►Preocuparea redusă a managerilor superiori pentru instruirea şi dezvoltarea 
profesională a personalului.  În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că managerii 
superiori ai organizaţiilor sunt mai puţin sau aproape că nu sunt preocupaţi de instruirea 
şi dezvoltarea  profesională a angajaţilor. În mare parte, managerii superiori sunt 
preocupaţi de domeniul pe care îl administrează fără a se implica şi în alte sfere de 
activitate cum ar fi cel al instruirii personalului, considerând că activitatea dată trebuie să 
fie realizată de alţi specialişti. Aceasta ne permite să constatăm că instruirea şi 
dezvoltarea profesională nu reprezintă o prioritate pentru managerii superiori.  
►Dezvoltarea profesională a personalului în organizaţiile din Republica Moldova se 
află în faza iniţială. Dezvoltarea profesională a personalului trebuie să se realizeze după 
planuri bine elaborate care să ofere posibilitate tuturor angajaţilor, reieşind din 
capacităţile lor de dezvoltare şi a celor creative care asigură performanţă. 
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Abstract 

Cannabis users with legal problems are a category with some psychosocial 
characteristics that require a psychological intervention that must take into account the specific 
aspects of the cannabis, history and pattern of consumption, comorbidities, and antisocial 
elements. One such recommended psychological intervention is psychoeducation, which has 
been shown to be effective in raising awareness of risks, achieving and maintaining abstinence, 
preventing relapse, and reducing the symptoms associated with addiction. In this article we aim 
to define psychoeducation and to analyze the particularities of its application in counseling 
sessions with cannabis users with legal problems. Psychoeducation sessions can be offered 
individually and / or within a group of consumers, taking into account possible compatibility 
between members. Also, psychoeducation is recommended in the case of families or relatives of 
people who access psychological counseling services, because they in turn need to know the 
problem of addictions and make some changes in relationships with consumers. 
Psychoeducation is part of the category of short-term interventions, proves its usefulness both in 
prevention programs associated with cannabis use and during the implementation of the 
psychological counseling program, and if it is delivered in the style of motivational interview 
also contributes to the development of intrinsic motivation necessary to achieve the objectives of 
counseling. 
Keywords: cannabis use, motivational interview, psychoeducation 

1. Introducere

Psihoeducația este în prezent, o formă de intervenție utilizată de către specialiști în 
tratarea multor boli mintale și somatice, inclusiv în tulburările consumului de substanțe. Larga sa 
întrebuințare, dovezile empirice ale eficienței sale, economicitatea și flexibilitatea formelor de 
aplicare o recomandă atât în debutul consilierii sau psihoterapiei, cât și pe parcursul acestora.  

În ceea ce privește consilierea persoanelor consumatoare de substanțe psihoactive, din 
practica psihologică se constată faptul că, dintre aceste persoane, cei ce consumă canabis 
accesează serviciile de consiliere de cele mai multe ori la îndemnul sau presiunea externă a 
membrilor familiei sau a reprezentanților poliției, parchetului, tribunalului, probațiunii, unității 
de învățământ ori a altor instituții de asistență socială. Totodată, se mai observă că, la momentul 
efectuării evaluării psihologice inițiale sunt prezente unele complicații în plan medical 
(simptome de sevraj), psihologic (dependența, afectarea funcțiilor psihice, cum ar fi luarea 

1Conferențiar universitar dr., coordonator cercetător științific Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, 
Republica Moldova, cucer.angela@gmail.com. 
2Doctorand UPS "Ion Creangă" din Chișinău, psiholog Agenția Națională Antidrog, România, 
traianhoidrag@gmail.com. 
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deciziilor, atenția distributivă și concentrată, memoria, motivația, reglarea emoțiilor, etc) și 
social (relaționarea dificilă cu cei apropiați, probleme educaționale sau profesionale, 
abandonarea practicării activităților recreative, săvârșirea unor fapte antisociale sau probleme cu 
autoritățile care asigură respectarea legii, etc). De aceea, în acest articol am ales să ne referim la 
persoanele dependente de substanțe și, în mod special, la consumatorii de canabis, deoarece din 
totalul persoanelor care se prezintă la serviciile de evaluare și consiliere antidrog, majoritatea 
sunt consumatori ai acestei substanțe. Luând în considerare faptul că predomină bărbații, grupa 
de vârstă a inițierii în consum este de 14-16 ani, provin din familii disfuncționale, au modele 
parentale ineficiente, le lipsește sprijinul psihosocial, sunt într-o continuă și accentuată 
schimbare a caracteristicilor biologice și a trăsăturilor de personalitate accentuate specifice 
perioadei adolescenței, și sunt expuși influenței social media și a grupului de egali, care 
promovează consumul "terapeutic" de canabis, intervenția psihologului este limitată de acești 
factori și recuperarea persoanei este îngreunată. La aceste elemente specifice menționate 
anterior, se mai adaugă un nivel foarte redus de conștientizare a riscurilor continuării 
consumului, lipsa motivației intrinseci, respectiv o stare de apatie, cauzată de efectul pe care 
fumatul canabisului îl are asupra creierului și prezența anumitor stiluri de gândire nefuncționale 
care le favorizează experimentarea frecvent și intens a unor emoții negative. De aceea, în 
consilierea adolescenților consumatori de canabis, trebuie să se țină seama de toate aceste 
aspecte, cu un accent deosebit pe 3 dintre ele: conștientizarea și reducerea riscurilor asociate 
consumului, dezvoltarea motivației pentru a frecventa ședințele de consiliere psihologică și 
ameliorarea stărilor psihoemoționale care îi crează dificultăți în plan psihosocial.  
 

2. Psihoeducația: istoric, definiție, aplicații 
 

              Cercetarea literaturii de specialitate ne-a permis să observăm că, termenul psihoeducație 
a fost menționat pentru prima dată de către John E. Donley în literatura medicală [7], iar a doua 
oară a fost utilizat de către Brian E. Tomlinson, în capitolul "Psihoeducația clinică" din cartea 
"Psihologia copilului: Dezvoltarea copilului și educația modernă", în care explică conceptele de 
clinică, psihoeducație clinică, tipurile de probleme clinice care sunt abordate de către 
psihoeducația clinică, personalul din domeniul clinic și pregătirea sa, și în cele din urmă sfătuirea 
copilului [14]. Dar, dezvoltarea acestui concept de psihoeducație se produce o dată cu publicarea 
unui articol de către C. M. Anderson (1980), referitor la intervenția asupra familiei care are un 
adult cu schizofrenie [1]. Astfel, psihoeducația familiei în concepția acesteia (vezi Tabelul 1.2), 
presupune oferirea unor informații care să crească înțelegerea bolii de către membrii familiei, 
reducerea stresului acestora, îmbunătățirea rețelei sociale și diminuarea problemelor de lungă 
durată care contribuie la stresul familial.  
              Există mai multe definiții, care cuprind atât unele deosebiri, cât și unele asemănări, dar 
dintre toate acestea vom menționa doar trei dintre ele. Astfel, conform lui Goldman (1988), 
psihoeducația este "educarea sau instruirea unei persoane cu o tulburare psihiatrică în 
obiectivele tratamentului și reabilitării, de exemplu sporirea acceptării de către persoană a 
bolii, promovarea cooperării active cu tratamentul și reabilitarea, și consolidarea abilităților de 
coping care compensează deficiențele cauzate de tulburare" [8]. Psihoeducația este definită ca o 
"intervenție sistematică didactico-psihoterapeutică, concepută pentru informarea pacienților și 
a rudelor lor despre tulburare și promovarea copingului" [16]. O altă definiție aparține lui Atri 
& Sharma (2007), care definesc psihoeducația drept "educația de specialitate care cuprinde 
eforturi educaționale îndreptate către pacienți și familiile lor cu scopul de a ajuta la prevenirea 
recidivei bolilor mintale și refacerea sănătății pentru pacienții bolnavi mintali" [2]. Cele două 
definiții se aseamănă prin faptul că amândouă se referă la oferirea unor informații persoanelor cu 
tulburări mintale, pentru a preveni complicațiile și recăderile unei boli, respectiv recuperarea 
după boală, dar diferă prin faptul că Atri & Sharma (2007) includ în rândul potențialilor 
beneficiari ai psihoeducației și familia persoanei bolnave, pe când Goldman (1988) nu se referă 
și la membrii familiei. Psihoeducația se aseamănă cu metodele educaționale clasice, dar diferă de 
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acestea prin faptul că se adresează de regulă unei persoane care experimentează o problemă 
medicală, psihologică sau socială și nu se concentrează doar pe tratarea patologiei, bolii și 
disfuncționalităților, ci abordează holistic persoana, luând în considerare particularitățile sale 
somatice și psihosociale, îi solicită acordul pentru oferirea unor informații și împreună cu aceasta 
încearcă să se distanțeze de problemă pentru a surprinde cât mai multe din tabloul clinic (medical 
și/sau psihologic) și social. Se bazează pe punctele forte și se focusează pe aspectele din prezent. 
De asemenea, psihoeducația are unele elemente comune cu abordările terapeutice, dar diferă de 
acestea pentru că nu implică direct și exclusiv clientul în realizarea unor teme, exerciții sau 
jocuri de rol, ci stabilește relația și contribuie la conștientizarea acelor aspecte neștiute sau negate 
despre consecințele continuării stilului de gândire nefuncțional și a comportamentelor riscante 
(ex. conducerea unui autovehicul, desfășurarea unor activități profesionale sau sportive sub 
influența consumului de canabis). 

Psihoeducația este frecvent utilizată de către personalul medical, psihologi și asistenți 
sociali, în consilierea persoanelor cu diferite tipuri de tulburări mintale, cum ar fi de exemplu 
schizofrenia, anxietatea, depresia, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea bipolară și tulburări 
ale consumului de substanțe, contribuind la reducerea simptomelor asociate acestor tulburări și 
creșterea încrederii în tratament și în persoana care oferă consiliere. Becker et al. (2014) 
subliniază că, în noul domeniu al intervențiilor duale pentru co-fumătorii de tutun și canabis, 
intervențiile psihoeducative prin aplicațiile online pot crește disponibilitatea pe termen scurt de a 
renunța la tutun și canabis simultan, iar psihoeducația este la fel de eficientă ca și alte tehnici 
personalizate studiate [3]. 
              De asemenea, psihoeducația este folosită pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și 
sociale ale beneficiarilor, ajutând la dezvoltarea unor relații funcționale între membrii familiei și 
la o îngrijire mai adecvată a persoanei bolnave de către aparținători, iar atunci când este furnizată 
timp de doi ani, în funcție de beneficiile clinice facilitate de personalul care efectuează 
intervenția, psihoeducația familială pentru primul episod de psihoză poate fi atât benefică din 
punct de vedere clinic, cât și rentabilă financiar [4]. Lincoln et al. (2007), remarcă faptul că, 
intervențiile care au inclus familiile au fost mai eficiente în reducerea simptomelor până la 
sfârșitul tratamentului și prevenirea recidivei la 7-12 luni de follow-up [9]. 

3. Particularitățile consumatorilor de canabis cu probleme legale

           În ceea ce îi privește pe consumatorii de canabis cu probleme legale se observă faptul că 
aceștia au o conștientizare redusă a riscurilor utilizării drogurilor în plan psihologic, social, 
educațional, profesional și legal, ei tratând eticheta de "riscant" prin apelarea la teoria 
neutralizării [13], la tehnici de negare a riscului [11] ori la alte metode, după cum urmează: 
1. Neagă responsabilitatea, afirmând că este o victimă a circumstanțelor care l-au împins să

consume sau a forțelor exterioare care sunt în afara controlului său (copilărie nefericită,
presiunea grupului, beție);

2. Neagă pagubele sau rănile, susținând că fapta sa nu a cauzat niciun prejudiciu sau vreo
pagubă (posesia de canabis în vederea consumului este o problemă personală, privată);

3. Neagă faptul că ar fi făcut o victimă, adică declară faptul că nu au făcut rău nimănui;
4. Condamnă pe condamnatori (lucrătorii din instituțiile de aplicare a legii și procurori),

acuzând motivele acestora și comportamentul acestora față ei;
5. Apelează la loialități superioare, justificând posesia sau transportul unei cantități infime de

cannabis, datorită unui angajament puternic față de un mare prieten sau atunci când se face
un flagrant asupra grupului preiau doar ei vinovăția posesiei de canabis;

6. Utilizează metoda "țapului ispășitor", aruncând întreaga vinovăție asupra unei alte categorii,
cum ar fi heroinomanii, adică asupra celor ce consumă droguri de mare risc, trasând o graniță
între ei – consumatorii de canabis și ceilalți – consumatorii vinovați de multele probleme
sociale;
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7. Afișează o încredere deosebit de ridicată în propria persoană, afirmând că sunt stăpâni pe ei, 
pot controla consumul și pot oricând să se oprească din a mai utiliza droguri; 

8. Compară efectele negative ale consumului de canabis în plan social cu efectele negative ale 
consumului altor tipuri de substanțe, cum ar fi alcool, cocaină, heroină, noi substanțe 
psihoactive; 

9. Maximizează efectele pozitive, în special terapeutice și minimalizează efectele negative ale 
consumului de canabis sau afirmă despre canabis că este doar o simplă plantă. 

10. Condiționează subiectiv - dacă ei nu au avut până în prezent probleme în urma consumului 
de canabis, înseamnă că utilizarea acestuia nu are efecte negative. 

           De aceea, cunoscând tehnicile de mai sus este de dorit ca psihologul să fie pregătit cu 
argumente solide pentru a purta o conversație cu un consumator de canabis cu probleme legale. 
De exemplu, atunci când o persoană aduce argumente terapeutice ale canabisului este de dorit să 
nu fie contrazisă, ci să o întrebăm respectuos folosind tehnica interviului motivațional (vezi 
Tabelul 1.1) despre condițiile de participare la terapia cu cannabis. În funcție de ceea ce spune, 
putem completa informațiile sale cu condițiile puse de Colegiul Medicilor de Familie din 
Canada, care recomandă tratamentul cu canabis uscat persoanelor care experimentează durere 
cronică, dar nu celor care sunt sub 25 de ani, au un istoric personal sau un istoric familial 
puternic de psihoză, au o tulburare de consum de canabis curent sau trecut, au o tulburare 
anxioasă sau tulburare de somn, au o tulburare de utilizare a substanțelor active, au boli 
cardiovasculare (angină, boli vasculare periferice, boli cerebrovasculare, aritmii), au boli 
respiratorii sau sunt însărcinate, ori intenționează să rămână însărcinate sau alăptează [6, pp. 3-4]. 
 

4. Modele de intervenție psihoeducațională 
 

             În sesiunile de psihoeducație se pot utiliza materiale informative audio-video, broșuri, 
cărți, fișe de lucru și alte materiale ilustrative cu impact relevant asupra beneficiarilor, cum ar fi 
de exemplu o machetă sau planșă cu corpul uman și zonele afectate ale acestuia de consumul de 
droguri. Forma de livrare a intervenției psihoeducaționale poate fi atât directă, adică prin 
prezența fizică a consumatorului și/sau a aparținătorilor acestuia în cadrul cabinetelor de 
psihologie, centrelor de zi, policlinicilor ambulatorii și centrelor rezidențiale de tip comunități 
terapeutice, cât și telefonic sau prin intermediul aplicațiilor online (Skype, Facebook, Whatsapp, 
Zoom, etc.). Studiile referitoare la utilizarea psihoeducației menționează unele diferențe 
semnificative în ceea ce privește conținutul, forma, frecvența și timpul alocat sesiunilor de 
psihoeducație.  
            Psihoeducația poate fi utilizată în următoarele tipuri de sesiuni: individual (cu un singur 
client); familial (cu unul sau mai mulți membri ai aceleiași familii); multifamilial (cu membrii de 
la mai multe familii); de grup (cu un grup de persoane care doresc să rezolve o situație cu 
elemente comune). 
            Timpul alocat unei sesiuni este de obicei 40-60 minute pentru o sesiune individuală, iar 
pentru sesiunile familiale, multifamiliale și de grup este recomandat să se aloce 90 de minute, cu 
o frecvență de 1 sesiune/săptămână. 
            Numărul de sesiuni variază de la 5 la 24, în funcție de disponibilitatea participanților, 
obiectivele consilierii, complicațiile apărute și problemele asociate. 
            Sesiunile individuale sau de grup pot aborda una sau mai multe din următoarele teme: 
Formarea și dezvoltarea motivației intrinseci pentru consiliere și/sau urmarea tratamentului 
medicamentos; Identificarea stilurilor de gândire nefuncționale; Managementul emoțiilor 
negative (anxietate, depresie, furie); Managementul stresului; Primirea și oferirea iertării; 
Managementul conflictelor interioare și interpersonale; Exersarea abilităților asertive pentru a 
refuza oferta de a consuma canabis; Dezvoltarea abilităților de relaționare în familie/cuplu și de 
comunicare; Înțelegerea tiparelor de consum și a stimulilor declanșatori ai consumului propriu; 
Prevenirea recăderii în consum; Gestionarea eficientă a alunecării și recăderii în consumul de 
canabis; Adoptarea unor comportamente sănătoase și implicarea în activități recreative plăcute; 
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               Fiecare sesiune este de dorit să se ghideze după următoarele repere: 
A. Deschidere (10-15 minute): Coversație de bun venit; Verificarea stării participanților;

Prezentarea regulilor de desfășurare a sesiunii;
B. Cuprins (40-60 minute): Activitate de tip icebreaking; Stabilirea obiectivului sesiunii

împreună cu participanții; Conversații de grup pe o anumită temă cu implicarea fiecărui
participant;

C. Încheiere (10-15): Sumarizarea discuțiilor de către psiholog, solicitarea unui feedback de la
participanți privind felul în care au perceput sesiunea și ceea ce consideră că pot prelua și
aplica din ceea ce s-a discutat;

4.1 Intervenția psihoeducațională individuală 

            Avantajul principal al unei astfel de intervenții este acela că se poate crea o conectare 
mai rapidă și mai profundă între psiholog și client, iar acesta din urmă poate conversa mai mult, 
se poate deschide mai mult și se va simți mai implicat în tipul acesta de intervenție. 
              Psihoeducația trebuie oferită într-o manieră consecventă cu principiile interviului 
motivațional (IM), care presupun că, clientul poate face alegeri mai bune atunci când este dotat 
cu cunoștințe adecvate, conștientizare de sine și abilități de luare a deciziilor. În Interviul 
Motivațional pacientul și/sau familia sunt considerați parteneri sau chiar experți ai propriei vieți 
și implicit ai situației prezente, de aceea cu cât este susținută mai pregnant autonomia și 
implicarea acestora în cadrul fiecărei intervenții (vezi Tabelul 1.1) , cu atât mai mult vor fi 
posibile rezultate pozitive.   

Tabelul 1.1 Tehnicile Interviului Motivațional 

Obiective În practică 
Evocare Oferirea autonomiei, 

Cererea permisiunii, 
Identificarea 
credințelor, 
cunoștințelor, 
așteptărilor și 
experiențelor cu 
canabisul. 

Clarificarea nevoilor 
și golurilor de 
informații.  

Tu ești expertul propriei tale persoane, atât în ceea ce privește 
sănătatea fizică, cât și tratarea dependenței. 
Îmi dai voie să te întreb ceva/să-ți adresez o întrebare?  
Ce știi despre canabis?  
Ai putea să-mi spui ce ai citit sau auzit despre efectele 
consumului de canabis? 
Ce anume ai vrea să știi despre …?  
Ai vrea să cunoști ceva despre …? Ar fi Ok pentru tine dacă 
ți-aș oferi unele informații despre efectele canabisului? 
Este vreo informație cu care să-ți vin în ajutor? 

Adăugare Prioritizare 
Claritate 
Evocă-Adaugă-
Evocă 
Susținerea 
autonomiei 
Prezentarea unor 
informații, dar a 
unor etichete sau 
concluzii personale 

Ce anume vrea/are nevoie persoana cel mai mult să cunoască? 
Evită jargonul; utilizează limbajul de zi cu zi; 
Oferă informația în cantități mici și cu timp pentru a se 
reflecta. 
Confirmă-i libertatea de a nu fi de acord și de a ignora.  
Prezintă-i ceea ce știi fără interpretarea semnificației sale 
pentru client. 

Evocare Solicitarea 
interpretării, 
înțelegerii și 
răspunsului 
clientului 

Adresează întrebări deschise. (Ce părere ai despre cele spuse? 
Cum se aplică acestea la tine?) 
Reflectează reacțiile pe care le vezi. (Arăți nedumerit). 
Permite-i timp ca să proceseze și să răspundă la informație. 
(Spune-mi cu propriile tale cuvinte ceea ce ți-am spus. Care 
crezi că este pasul următor pentru tine?) 
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[adaptare după Miller & Rollnick, 2013, p.139] 

          
             Unul dintre factorii cheie este conectarea informațiilor cu experiența personală a 
clientului. Psihoeducația oferă oportunitatea dezvoltării unei relații terapeutice bune și a unui 
răspuns empatic la propriile povești ale consumului de canabis. Aceasta poate încuraja schimbul 
personal de experiențe și stimulează încrederea și reasigurarea. Psihoeducația întărește mesajele 
de sănătate pe care le primesc clienții de la medicul lor de familie, psiholog, psihiatru sau 
consilier; educă clienții; și susține valoarea tratamentului sau terapiei. Clinicienii ar trebui să 
furnizeze psihoeducație în timp util și în mod strategic, pentru a maximiza efectul pozitiv asupra 
comportamentului. 
              În sesiunile cu consumatorii de cannabis, este foarte important ca să se ofere informații 
reale și care au fost confirmate de către comunitatea științifică, cum ar fi de exemplu: 
- Un consum intens și frecvent favorizează apariția rapidă a sindromului de dependență, 

datorită faptului că în ultimii 30 de ani a crescut concentrația de Tetrahidrocanabinol (THC) 
de la 3 % la 24 %, în cazul plantelor crescute în condiții de seră, indoor, cu lumină artificială 
și stropite cu substanțe chimice pentru a le grăbi dezvoltarea.    

- Persoanele care încep consumul de canabis înainte de vârsta de 15 ani pot experimenta 
frecvent episoade depresive după vârsta de 21 de ani;  

- Conducerea unui autovehicul sub influența canabisului crește timpul de reacție, în sensul că 
apare o întârziere între momentul când creierul dă comanda unei reacții și momentul când se 
produce reacția, ceea ce favorizează accidentele rutiere;         

- Efectul secundar de lipsă de chef sau moleșeală, care durează circa 2-3 ore după fumatul unui 
joint cu canabis, determină reducerea implicării în activități educaționale, profesionale sau 
sportive; 

- Poate contribui la apariția tulburărilor de somn; 
- Debutul consumului în adolescență, împreună cu unii factori genetici și de mediu, pot 

conduce la apariția schizofreniei; 
- Deteriorează funcționarea următoarelor organe: 
 Plămânii, care absorb în sânge rapid THC-ul;         
 Inima care preia de la plămâni sângele cu THC și îl transportă către creier;         
 Anumite zone din creier: Hipocamp – responsabil de dependență, Cortexul Prefontral – 

responsabil de calitatea luării deciziilor și executarea planificării; 
 Ficatul, rinichii, splina și alte organe care depozitează THC-ul și până la 30 de zile. 

           
4.2. Intervenția psihoeducațională familială și multifamilială 

 
            În cadrul acestui tip de  intervenție psihoeducațională se urmărește ca prim scop stabilirea 
unui parteneriat de colaborare cu părinții sau aparținătorii consumatorului, oferirea unui suport 
psihologic pentru a îmbunătăți relaționarea în interiorul familiei, schimbarea modului de a gândi 
și a comunica, împărtășirea unor informații care să îi ajute la înțelegerea mecanismelor 
dependenței și recuperarea din aceasta, reducerea vinovăției și a rușinii care sunt intens și 
frecvent resimțite, gestionarea situațiilor de criză și prevenirea recăderii, cu un accent deosebit pe 
aspectele care pot contribui la reluarea și/sau dezvoltarea funcționării sociale și ocupaționale. 
            Totodată, un al doilea scop asociat intervenției psihoeducaționale oferite familiei este 
acela de oferi în mod direct un suport psihoemoțional adecvat pentru parcurgerea perioadei de 
recuperare de către consumator, care presupune multiple solicitări financiare, sociale și 
psihologice, generatoare de gânduri și emoții negative. 
            Pentru ca fiecare dintre participanți să beneficieze de prezența la un grup 
psihoeducațional, dar și conectarea liderului cu membrii grupului, respectiv a membrilor între ei, 
este de dorit să se desfășoare un interviu semistructurat cu rolul de a selecta potențialii 
participanți cu caracteristici psihosociale asemănătoare și care au copii consumatori ai aceleiași 
substanțe, grupe de vârstă sau probleme asociate consumului de canabis.   
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             Sesiunile de psihoeducație familială pot avea următoarele modele [12]: 
a) Informativ - cu scopul de a oferi cunoștințe despre tulburările mintale și managementul lor; 
b) Formarea de abilități, focusat pe dezvoltarea anumitor abilități necesare pentru 

managementul bolii, într-un mod mai eficient; 
c) Suportiv, care presupune oferirea unui cadru în care membrii familiei să-și împărtășească 

propriile lor sentimente; 
d) Comprehensiv, care presupune o combinație a primelor 3 modele. 
              În general, în cadrul sesiunilor cu membrii familiei se abordează următoarele teme: 
Caracteristicile biopsihosociale ale copiilor, adolescenților, tinerilor și adulților; Drogurile – 
clasificare în funcție de efecte; Semnele consumului, recăderii în consum și ale recuperării; 
Stabilirea limitelor și a regulilor în relaționarea cu consumatorul de droguri; Permisivitate și 
Autoritate; Disciplinarea consumatorilor; Stiluri de comunicare; Rezolvarea conflictelor. 
   
 

Tabelul 1.2. Conținutul intervenției psihoeducaționale cu membrii familiei 
 

Faze Obiective Tehnici 
I. Conectarea Conectați-vă cu familia și inițiați 

cooperarea cu programul. 
 
Scaderea vinovăției, emoționalității și a 
reacțiilor negative la boală. 
 
Reducerea stresului familial 

Aderența. 
Stabilirea contractului de tratament. 
Discuții despre istoricul crizei și 
sentimentele despre pacient și boală. 
Empatia. 
Sugestii practice specifice care să 
mobilizeze îngrijorările în 
mecanisme eficiente de adaptare. 

II. Atelier 
pentru 
abilitățile de 
supraviețuire 

Creșterea înțelegerii bolii și a nevoilor. 
pacientului de către familie. 
Reducerea continuă a stresului familiei. 
Ieșirea din izolare - îmbunătățirea 
rețelelor sociale. 

Familie multiplă (educație și 
discuții). 
Date concrete despre boală. 
Sugestii concrete de management. 
Abilități de bază de comunicare. 

III. 
Reîntâlnire și 
aplicație 

Îngrijirea pacientului în comunitate. 
Consolidarea coaliției conjugale / 
parentale. 
Creșterea toleranței familiei pentru 
comportamentele disfuncționale aflate la 
un nivel scăzut. 
Reducerea și reluarea treptată a 
responsabilității de către pacient. 

Întărirea limitelor (generaționale și 
interpersonale). 
 
Alocarea de sarcini. 
 
 
Rezolvare de probleme ușoare. 

IV. Menținere Reintegrarea în rolurile normale în 
sistemele comunitare (muncă, școală) 
Mărirea eficienței proceselor familiale 
generale. 

Ședințe de menținere, cu o frecvență 
mai rară. 
Tehnici terapeutice familiale 
tradiționale sau exploratorii. 

[adaptare după Anderson, Hogarty & Reiss, 1980, p.495] 
 

 
4.3. Interveția psihoeducațională  

cu un grup de consumatori 
 

           Intervenția de tip psihoeducațional cu un grup de persoane oferă un bun raport cost-
eficiență, prin faptul că, în aceeași perioadă de timp se poate lucra cu 7-10 persoane. Scopul unui 
grup psihoeducațional, spre deosebire de alte tipuri de grupuri, este de a-i ajuta pe membrii săi să 
învețe prin prezentări, discuții și experiențe, noi informații și abilități. Particularitățile unui astfel 
de grup sunt următoarele [15, pp.21-24]: 
 leader-ul este asemenea profesorului și oferă o structură pentru discuția de grup; 
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 focusul membrilor este pe învățarea individuală, iar a conducătorului de grup pe structurarea 
grupului pentru a învăța; 

 ceea ce îi leagă pe participanți este interesul de a învăța și dezvoltarea abilităților; 
 grupul este de regulă alcătuit din persoane cu același nivel de educație și abilități; 
 comunicarea se face adesea de la leader către membri, în mod didactic, uneori și între 

membrii în timpul discuțiilor; 
 în funcție de regulile grupului autodezvăluirea variază de la un nivel redus spre moderat.  
          Obiectivul unui astfel de grup este de a educa participanții despre consumul de substanțe și 
comportamentele și consecințele asociate. Prezintă un conținut informațional structurat și 
specific, adesea utilizând materiale video/audio și/sau tipărite. Având în vedere rolul important 
pe care îl are liderul grupului, persoana care conduce un grup psihoeducațional ar trebui să 
posede cunoștințe și abilități în trei domenii [5, pp.14-15]:  
A. Cunoașterea procesului de bază: cum se inițiază, formează, dezvoltă și se încheie grupul;  
B. Înțelegerea dinamicii relațiilor interpersonale, a felului în care oamenii se raportează între ei 

în cadrul grupului, a modului în care un participant poate influența comportamentul altora 
din grup și gestionarea comportamentelor problematice în grup;  

C. Deținerea abilităților de predare de bază, cum ar fi organizarea conținutului informativ care 
urmează a fi livrat, implicarea participanților în procesul de învățare și furnizarea de 
informații într-un mod relevant cultural și semnificativ. 

            Pentru însușirea și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților menționate mai sus, viitorul 
lider de grup psihoeducațional ar trebui să participe el însuși la cursuri de formare profesională, 
sesiuni de supervizare și intervizare profesională.    
           Grupurile psihoeducaționale oferă informații destinate să aibe o aplicație directă în viața 
clienților, pentru a insufla conștientizarea de sine, sugerarea unor opțiuni pentru creștere și 
schimbare, identificarea unor resurse comunitare care pot ajuta clienții în recuperare, dezvoltarea 
înțelegerii procesului de recuperare. 
            Temele sesiunilor de grup, abordează următoarele subiecte [12]: Complicațiile medicale; 
Relaționarea în cuplu/familie; Aspecte sociale și profesionale; Procesul de tratament și 
recuperare; Pofta de a consuma droguri și recuperare; Utilizarea timpului liber; Adaptarea la o 
nouă viață fără consumul de substanțe. 
 

5. Concluzii și recomadări 
 

             Datorită faptului că utilizatorii de canabis reprezintă o categorie aparte față de restul 
persoanelor cu comportamente adictive, respectiv față de ceilalți consumatori de substanțe, 
trebuie să li se ofere informații actualizate, reale și cu un suport științific vizavi de posibilele 
riscuri medicale, psihologice, sociale, educaționale, profesionale și juridice. Totodată, specialiștii 
trebuie să cunoască și specificul celor ce comit infracțiuni, și să fie pregătiți cu tratarea 
diferitelor "tehnici de neutralizare" utilizate de către consumatorii de canabis cu probleme 
legale.  
             Deși specialiștii, indiferent că sunt medici, psihologi, asistenți sociali, profesori sau 
consilieri școlari, se pot simți familiari cu conținutul informativ livrat, organizarea sesiunilor 
implică și responsabilitate, respectiv o continuă pregătire profesională, prin actualizarea 
subiectelor care urmează a fi dezbătute și dezvoltarea abilităților personale care pot facilita 
stabilirea unei bune relații de colaborare cu participanții. Astfel, pe lângă atenția acordată 
materialului informativ și implicarea participanților în conversațiile de grup, specialistul care 
conduce o sesiune de psihoeducație fie cu familia, fie cu un grup de consumatori de canabis 
trebuie să exerseze frecvent tehnicile interviului motivațional care îi permit o foarte bună 
conectare cu participanții. 
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PSYCHOSOCIAL ADAPTATION AND WILLPOWER TO ADOLESCENTS 
 

ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ ȘI VOINȚA LA ADOLESCENȚI 
 

Oxana PALADI1  
 
 
 

Abstract 
 

 In view of current societal challenges, we mention the importance of studying the 
relationships of psychosocial adaptation with other psychic phenomena such as: emotional 
stability, self-confidence, emotional intelligence, place of subjective control, self-affirmation, 
motivation for success, optimism, sociability, self-esteem, independence, the will. In this paper we 
present the relationship between psychosocial adaptation and the will of adolescents. 

Psychosocial adaptation is defined as the result of the interaction between the individual 
and the social environment, which leads to the optimal relationship between the goals and values 
of an individual and group. In the process of psychosocial adaptation, the individual tends to 
achieve a harmony between living conditions and internal / external activity. In the literature many 
authors indicate that the will is one of the highest levels of psychic regulation, the most recent, 
synthetic, complex, but also the most fragile. Studies were conducted to determine if the place of 
will in the personality structure are important.  

The development of appropriate will and skills are basic components for increasing 
autonomy and independence in carrying out various activities in daily life; basic condition in the 
personal degree of preparation for society.  
Keyword: adaption, adolescents, emotional, psychosocial, relantionship 
 
 

1. Introducere 
 

Societatea reprezintă o structură dinamică care este influențată de schimbările, provocările 
reale din întreaga lume. În acest context menționăm ca fiind importantă studierea nemijlocită a 
adaptării psihosociale, dar și a relațiilor acestui concept cu alte fenomene psihice precum: 
stabilitatea emoțională, încrederea în sine, inteligența emoțională, controlul subiectiv, afirmarea de 
sine, motivarea pentru succes, optimismul, sociabilitatea, stima de sine, independența, voința 
personalității adolescenților.  

H. J. Eysenck afirmă că personalitatea este organizarea mai mult sau mai puțin durabilă a 
caracterului, temperamentului, inteligenței și fizicului unei persoane. Această organizare determină 
adaptarera sa unică la mediu. Respectiv, se menționează că finalitatea adaptativă face parte din 
caracteristicile principale ale personalității, ceea ce presupune că personalitatea nu este inactivă, 
inertă; ea este ceva și face ceva: filtrează, motivează și direcționează, selectează și programează, îl 
determină pe om să gândească asupra mediului și să se adapteze la acesta prin comportamentele 
sale, asigurând atât supraviețuirea cât și creșterea, dezvoltarea personală [9, p. 101]. 
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2. Studii și concepte 
 

J. Piaget, în teoriile sale, menţionează că adaptarea, rezultă din echilibrarea a două procese: 
asimilarea şi acomodarea. Prin asimilare se înţeleg modificările pe care organismul le impune 
obiectelor lumii înconjurătoare, iar prin acomodare, fenomenul invers, constând în modificarea 
acţiunilor individului în raport cu lucrurile [6].  

G. Popescu şi O. Pleşa (1998) definesc adaptarea ca reprezentând „ansamblul reacţiilor prin 
care entitatea de adaptat îşi ajustează (acomodează) structura şi comportamentul pentru a putea 
răspunde armonios (adecvat, satisfăcător, homeostatic) condiţiilor realităţii faţă de care se produce 
adaptarea”. Adaptatul se raportează la sistem nu numai prin acţiuni, ci şi prin alegeri (selecţii) ale 
condiţiilor existente. Adaptarea reprezintă aşadar, relaţia sau interacţiunea dintre o entitate 
(structură, sistem) care se adaptează şi o entitate (structură, sistem) faţă de care se produce 
adaptarea [3, p. 149]. 

А. B. Leontiev [11], С. Rubinstein [13] consideră procesul de adaptare psihosocială ca fiind  
un raport între cele două componente: persoana şi mediul social, în care persoana acţionează, pe de 
o parte, și actul interacţiunii multidimensionale, pe de altă parte. Rubinstein a propus pentru prima 
dată formula „reflecţie–personalitate–rezultat”, pentru a clarifica că personalitatea umană se 
manifestă ca un „tot unitar” incluzând totalitatea structurilor interne pentru a interacţiona cu mediul 
extern. A. B. Leontiev evidențiază că adaptarea psihosocială reprezintă fenomenul includerii 
omului în mediul social, în activitatea de bază, integrarea lui în grup, în funcţie de particularităţile 
sale individuale [12]. 

În aceeași ordine de idei, un alt autor, V. G. Krâsiko definește adaptarea psihosocială drept 
rezultat al interacțiunii dintre individ și mediul social, care conduce la raportul optim între scopurile 
și valorile unui individ și grup. Adaptarea reprezintă procesul de dobândire de către oameni a unui 
anumit statut psihosocial, de asimilare a unor funcții psihosociale pe roluri. În procesul de adaptare 
psihosocială, individul tinde să obțină o armonie, între condițiile de viață și activitatea 
internă/externă. Pe măsura realizării acestei armonii crește gradul de adaptabilitate al individului. În 
cazul unei adaptabilități totale se obține caracterul adecvat al activității psihice a individului la 
condițiile date ale mediului și ale activității sale în anumite situații sau altele [4, p. 121]. 

 Cu referire la conceptul de voință evidențiem că în literatura de specialitate mulți autori 
indică faptul că aceasta reprezintă unul dintre nivelurile cele mai înalte ale reglajului psihic, cel mai 
recent, cel mai sintetic, cel mai complex, dar și cel mai fragil [8, p. 239]. 

 Voința este definită în dicționarele de psihologie ca aptitudine de a-și actualiza și realiza 
intențiile. Actul voluntar, precedat de o idee și determinat de ea, presupune o reflecție și o 
angajare. Conduitele care nu răspund acestui criteriu nu depind de voință. Potrivit schemei 
clasice, aceasta ar implica: 1) conceperea unui proiect; 2) o deliberare (aprecierea acțiunii 
optime); 3) decizia; 4) executarea acțiunii până la capăt. Actul realizat este dovada autenticității 
unui proiect. Act intențional, voința rămâne totuși intim legată de trebuințe; ea este o opțiune ce 
apare într-un conflict al tendințelor; ea constă, spune E. Claparede, „în sacrificarea unei dorințe 
pe altarul altei dorințe”. Voința este expresia Eului dar și a personalității totale, a motivațiilor 
inconștiente, cât și a educației sociale, a învățării și a inteligenței [7, p. 341].  

J. Sutter definește conceptul de voință drept oricare activitate a omului în care dorința sa 
joacă un rol determinant și, prin extensie, orice conduită în care acesta își propune un plan și își 
angajează resursele cunoașterii și energiei sale pentru a-l îndeplini. La polul opus față de 
comportamentele instinctive și automate, actul voluntar presupune preexistența unei idei, a unei 
reflecții și a unui angajament. Ar exista deci, inițial, concepția unui proiect, apoi deliberarea 
interioară (pentru alegerea acțiunii celei mai bune și mai adaptate în scopul urmărit), decizia și, în 
sfârșit, executarea acțiunii, care rămâne controlată de conștiință până la finalizare. Această schemă 
trebuie totuși, atenuată de prezența unor determinisme, în special inconștiente și sociale, de la care 
subiectul nu poate pretinde să se sustragă, „liberul său arbitru” nefiind uneori, decât o iluzie. Dar 
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aceasta nu împiedică faptul ca angajamentul și actul său voluntar să poată păstra o veritabilă 
autenticitate [5, p. 1300]. 

 Conform concepției psihologice a lui J. Piaget putem vorbi despre voință în următoarele 
două condiții: a) când există un conflict între două tendințe; b) când cele două tendințe dispun de 
forțe inegale, una cedând celeilalte [6]. 

 Voința este o formă de autoreglare a conduitei. Este o autoreglare conștientă, pentru că în 
urma deliberărilor alegem în cunoștință de cauză varianta de acțiune. Voința este expresia 
personalității, a caracterului și educației noastre. Activitatea voluntară se caracterizează prin 
următoarele: este orientată spre atingerea unor scopuri conștient stabilite; este precedată de un plan 
mintal; are la bază intenția, decizia de a efectua acea activitate; implică învingerea obstacolelor 
aflate în calea atingerii scopurilor conștient propuse; este susținută de motivații specifice și 
energizată afectiv; asigură autoreglarea vieții psihice [9, p. 93]. 

 Psihologii au ajuns la concluzia că specificul psihologic al voinţei îl reprezintă efortul 
voluntar. O asemenea idee apare conturată încă la James în ale sale Principii de psihologie (1890). 
James credea că momentul fiat („facă-se” - termen preluat din Biblie, în geneza voinţei) constituie 
„esenţa însăşi a caracterului voluntar al actului”, dar el nu uita să adauge că acest moment nu apare 
întotdeauna în actul voluntar, ci numai uneori. Ceea ce „descoperim în conştiinţă, înaintea actului 
voluntar, se reduce la imaginile anticipatoare ale senzaţiilor care vor provoca mişcarea, 
acompaniate (în unele cazuri) de un fiat sau de consimţirea actualizării senzaţiilor” (James, 1929). 
Ideea efortului voluntar, ca element esenţial al voinţei, a fost reluată şi de K. Lewin. Analizând o 
serie de acte volitiv-afective bazate pe intenţie, el a arătat că acestea sunt legate, în principal, de 
specificul stării de „încordare” (Spannung). W. James introduce noţiunea de „efort interior” sau de 
„efort voliţional”. Există efort, arăta el, atunci când individul face apel la un motiv rar şi ideal 
pentru a neutraliza impulsurile habituale şi instinctive, atunci când acţiunea se execută contra 
tendinţelor naturale foarte explozive sau în ciuda inhibiţiilor naturale foarte obstructive. Efortul este 
o „forţă adiţională supraadăugată motivelor”. Când analizăm efortul voluntar, ne aflăm în „inima” 
problemei voinţei, spunea James. Efortul voluntar constă, în opinia lui, în capacitatea atenţiei de a 
menţine energic reprezentările sub privirea conştiinţei [apud. 8, p. 242]. 

A. Cosmovici menționează că „actul de voință este un act de sinteză foarte complex, în care 
este antrenată întreaga personalitate: memoria și gândirea, emoțiile și deprinderile, trăsăturile de 
temperament și caracter” [1]. 

   Sunt importante studiile realizate pentru determinarea locului voinței în structura 
personalității. Astfel, unii psihologi susțin că voința se elaborează odată cu personalitatea și prin 
intermediul ei, considerând-o mai degrabă, o caracteristică sau o capacitate a personalității în 
acțiune, decât facultate de sine stătătoare; alții consideră voința o simplă componentă a 
personalității, amestecată cu altele. Efectul este același: estomparea diferențelor dintre ea și alte 
capacități psihice. Or, „topirea” voinței în personalitate conduce la anularea propriului ei specific. 
În concepțiile autorului B. Zörgö voința nu trebuie să fie interpretată ca o instanță independentă 
care se integrează în mozaicul personalității, ci ca o funcție care rezultă din integritatea și unitatea 
personalității implicând într-o fază specifică participarea tuturor funcțiilor psihice... și dobândind, 
prin aceasta, o funcționalitate specifică de autoreglare și autodeterminare deosebit de importantă în 
autoreglarea personalității [apud 8, p. 241]. 

 M. Zlate, în lucrarea Fundamentele psihologiei, menționează că toate aceste constatări au 
condus spre concluzia că specificul psihologic al voinţei constă nu doar în efortul voluntar ce 
urmează a fi mobilizat în vederea atingerii scopurilor, ci şi în dinamica acestuia. Or, dinamica 
efortului voliţional, ca stare de tensiune, de încordare internă, de mobilizare a tuturor resurselor 
psihonervoase, ca „nucleu subiectiv al procesului de voinţă” (Popescu-Neveanu, 1977) depinde de 
mularea lui pe mărimea obstacolului. Obstacolul nu trebuie confundat nici cu o piedică externă, 
reală, nici cu o rezistenţă internă resimţită de individ. Din punct de vedere psihologic, el rezultă din 
confruntarea posibilităţilor individului cu condiţiile obiective ale activităţii, fapt care face ca una şi 
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aceeaşi piedică externă sau rezistenţă internă să reprezinte un obstacol pentru un individ, nu şi 
pentru un altul. Când, între mărimea efortului voluntar şi mărimea obstacolului există o 
concordanţă, avem de a face cu un reglaj voluntar eficient; când între cele două mărimi apar 
discrepanţe, reglajul voluntar este deficitar [8, p. 243]. 

 De altfel, alți psihologi afirmă că voința este un mecanism psihic dobândit, care se dezvoltă 
și se perfecționează în condițiile confruntării cu probleme și activități specifice învățării, muncii și 
creației. Experiența unor activități voluntare tot mai dificile, modele de conduită oferite de părinți, 
profesori, colegi, eroi din cărți, din filme sau din viața reală, dar mai ales o educație exigentă a 
lucrului temeinic făcut conduc la formarea și educarea unor calități a voinței. Aceste calități, fiind 
confirmate în activitate și încurajate de către mediul social, se vor stabiliza în conduită, se vor 
cristaliza și vor deveni trăsături moral-volitive de caracter. Puterea voinței este expresia energiei 
fizice și nervoase investite, fermitatea, tăria de caracter, ambiția și urmărirea scopurilor propuse [9, 
p. 97]. 

 Necesitatea intrinsecă pentru determinare este cea care furnizează individului energia de a 
decide cum să se comporte şi de a continua practicarea comportamentului ales chiar şi atunci când 
energia celorlalte nevoi este împrăştiată [apud. 8. p. 244]. Dat fiind faptul că voinţa pune la 
dispoziţia individului energia utilă organizării şi concentrării activităţii în direcţia realizării 
scopului, ea devine unul dintre mecanismele psihice ale reuşitei activităţii, ale obţinerii unor 
performanţe înalte [8]. 

 Vâgoțki afirmă că voința poate fi apreciată în corelație cu stadiul de dezvoltare a individului 
[10]. Astfel, la acest capitol T. Crețu menționează că un anume grad de maturizare a mecanismelor 
voluntare se realizează în adolescenţă şi postadolescenţă. Acest nou nivel al dezvoltării voinţei se 
exprimă în câteva planuri şi anume: - voinţa este implicată puternic în opţiunea pentru viitoarea 
profesie şi în desfăşurarea pregătirii din această perspectivă; - este manifestată frecvent în 
realizarea în fapt a autonomiei şi independenţei pe care adolescentul şi le cucereşte de-a lungul 
acestui stadiu şi le amplifică mult în postadolescenţă; - de asemenea, este angajată în realizarea 
unor activităţi autoformative care devin în acest stadiu mai numeroase şi ţintesc mai ales calităţile 
de ordin sufletesc. Adolescentul este înclinat să respingă tutela familiei şi să-şi construiască singur 
destinul. Mai ales în postadolescenţă aceste aspecte sunt mai accentuate. 

 Manifestarea propriu-zisă a voinţei în adolescenţă se caracterizează prin:  
 a) îşi construiesc scopuri de perspectivă care se ating în timp îndelungat şi treptat, mai ales 

cele ce se referă la viaţa personală şi profesională de viitor;  
 b) îşi urmăresc cu tenacitate scopurile dacă sunt convinşi că sunt valoroase şi importante 

pentru viaţa lor;  
 c) dacă este cazul, ştiu cum să-şi ierarhizeze scopurile atunci când se întâmplă să se 

activizeze mai multe sau să le construiască pentru a fi atinse într-o perioadă relativ limitată de timp;  
 d) analizează şi chibzuiesc asupra condiţiilor de desfăşurare a activităţilor orientate în 

anume scopuri;  
 e) vor să ia singuri decizii legate de desfăşurarea acţiunilor voluntare şi se simt astfel 

independenţi şi autonomi;  
 f) în acest stadiu se pot dezvolta pe deplin calităţile voinţei.  
   Din păcate, există şi adolescenţi la care aceste caracteristici nu sunt demonstrate nici în 

activitatea de învăţare şi nici în celelalte planuri ale vieţii lor [2, p. 293]. 
Analizând concepțiile prezentate observăm că atât adaptarea psihosocială cât și voința sunt 

caracteristci principale ale personalității.  
În scopul determinării relațiilor dintre adaptabilitatea psihosocială și voința adolescenților 

au fost valorificate următoarele metode: Chestionarul de diagnosticare a adaptării psihosociale (C. 
Rogers și R. Dymond) și Chestionarul Autoaprecierea voinţei (Е. В. Rudenski). Eșantionul 
cercetării este alcătuit din 2029 de adolescenți.  
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Aplicând Chestionarul de diagnosticare a adaptării psihosociale (C. Rogers și R. Dymond) 
am determinat nivelurile de dezvoltare a adaptării psihosociale și a componentelor: adaptabilitate 
psihosocială; dezadaptabilitate psihosocială; mitomanie; acceptare de sine; neacceptarea de sine; 
acceptarea celorlalți; neacceptarea celorlalți; confort emoțional; disconfort emoțional; control 
intern; control extern; dominare; supunere; evitarea problemelor. Rezultatele pentru componenta 
adaptabilitate sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Nivelurile de dezvoltare a adaptabilității psihosociale. 

Factori Niveluri Frecvența % 
         
Adaptabilitate 

n. înalt 
n. mediu 
n. scăzut 

101 
1908 
20 

5,0 
94,0 
1,0 

                                                    Sursa: Date prelucrate de autor 
 

După cum observăm din tabelul 1, doar 5,0% din adolescenții investigaţi prezintă nivel 
înalt de adaptabilitate psihosocială. Un procent mare de subiecţi (94,0%) prezintă nivel mediu de 
adaptabilitate psihosocială, iar nivel scăzut de adaptabilitate psihosocială - este caracteristic 
pentru 20 de subiecți, ceea ce reprezintă 1,0 % din întreg eșantionul. 

Pentru determinarea nivelului de voință am aplicat Chestionarul Autoaprecierea voinţei 
(Е. В. Rudenski). Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Nivelurile pentru autoaprecierea voinței.  

Factori Niveluri Frecvența % 

Voința n. înalt 
n. mediu 
n. scăzut 

576 
1380 
73 

28,4 
68,0 
3,6 

                                                                   Sursa: Date prelucrate de autor 
 
Rezultatele obținute pentru factorul voință ne demonstreză că 28,4% din numărul total de 

subiecți prezintă nivel înalt de manifestare a voinței, 68,0% - nivel mediu, iar 3,6% prezintă nivel 
scăzut pentru factorul indicat.  

Conform demersului cercetării prezentăm indicii coeficientului de corelație privind 
identificarea relației dintre adaptabilitatea psihosocială și voință (tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Relația dintre adaptabilitatea psihosocială și voință, N=2029. 

Factori Adaptabilitatea psihosocială 
Coeficientul de corelație (r) Pragul de semnificație (p) 

          Voința 0,261** 0,000 
 Sursa: Date prelucrate de autor 

 
Analizând rezultatele prelucrării statistice prezentate în tabelul 3 evidențiem corelații pozitive 

semnificative dintre adaptabilitatea psihosocială și voință (r=0,261**; p=0,000). Astfel constatăm o 
relație direct proporțională dintre variabilele cercetării enumerate și anume cu cât crește nivelul 
adaptabilității psihosociale cu atât crește și nivelul autoaprecierii voinței adolescenților. 

În tabelul 4 sunt prezentate diferenţele dintre medii în funcţie de criteriul gen pentru factorii: 
adaptabilitate psihosocială și voința. 

85



  

Tabelul 4. Diferenţele dintre medii în funcţie de criteriul gen pentru factorii  
adaptabilitatea psihosocială și voință. 

 

 
 

Datele obținute denotă faptul că subiecții de gen feminin comparativ cu subiecții de 
masculin au înregistrat medii mai înalte pentru factorii: adaptabilitate psihosocială și voinţă. 

Pentru a determina diferențele semnificative a mediilor variabilelor după criteriul propus și 
anume - genul subiecților, am utilizat testul T (tabelul 5).  

 

 
 
Rezultatele prezentate în tabelul 5 demonstrează că există diferențe semnificative pentru 

factorul adaptabilitate psihosocială (t=-8,08; p=0,000) la subiecții de gen masculin și la subiecții 
de gen feminin. Totodată observăm că nu sunt diferențe semnificative pentru factorul voință în 
funcție de criteriul gen. 

 
3. Concluzii 

 
În concluzie, menționăm că abordările teoretice prezintă argumente conform cărora 

adaptarea, adaptabilitatea psihosocială și voința sunt caracteristci principale ale personalității. Sunt 
puține cercetări care relevă relația dintre aceste fenomene psihice. Am prezentat în această lucrare 
un fragment dintr-un studiu în care, rezultatele demonstrează existența relației dintre adaptabilitatea 
psihosocială și voință la vârsta adolescenței, respectiv, cu cât crește nivelul adaptabilității 
psihosociale cu atât crește și nivelul autoaprecierii voinței adolescenților. În condițiile provocărilor 
societale actuale considerăm acești factori deosebit de importanți pentru dezvoltarea eficientă a 
personalității adolescentului. 
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Abstract 
 

The article presents the concept of the development of universal pedagogical 
competencies as a condition for formation of transversal competencies of a school graduate. The 
content of universal pedagogical competencies is considered in the context of inclusive 
education. The universal pedagogical competencies of inclusive education are represented by 
general methodological, communicative, and informational professional skills. 
Keywords: transversal competencies, universal pedagogical competencies, inclusive education 

 
1. Introduction 

The results of our study, which are presented in this article, was carried out as part of 
the project “Thematic platforms. Education and Sport”, funded by the European Union and 
implemented by the United Nations Development Program in the Republic of Moldova. 

The result of the activities of the modern school is the formation of transversal 
competencies with school graduates. Transversal competencies-key for implementing the 
Lifelong Learning concept are requirements dictated by the Council of Europe (Brussels, 2018).  

 
2. Pedagogical competencies 

Transversal competencies include the following: 
1. Competencies of literacy; 
2. Competencies of multilingualism; 
3. Competencies in the fields of science, technology, engineering and 
mathematics; 
4. Digital competencies; 
5. Personal, social, and “learn to learn” competencies; 
6. Competencies of citizenship; 
7. Competencies of entrepreneurship; 
8. Competencies of self-awareness and cultural expression. 

In order for school graduates to have these competencies, regardless of their capabilities, 
it is necessary that these competencies were adequately formed by the teaching staff. 
Considering the fact that different teachers have different abilities in subject areas (mathematics, 
philology, physics, chemistry, art, etc.), we believe that it is necessary to define a universal set of 
competencies, which, regardless of the subject taught, can provide the formation of transversal 
competencies in a benevolent educational environment. Jan Comenius in his work “Great 
Didactics” defined the requirements for a “universal teacher”. One of them - everyone should be 
the way others should do. Customers of the result of the educational system (parents, state, and 
society) are waiting to receive a person who is not indifferent, creative, able to communicate 
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constructively and get along with him and the world, and with independent thinking. According 
to Comenius, it is exactly such a teacher who is able to educate in a child what will be his “life-
saver”, regardless of circumstances. 

How to raise a “universal teacher”? Which competencies will allow him not to be afraid 
of difficult cases in pedagogical practice? Students, regardless of opportunities, have the right to 
quality education. The definition of “inclusive education” originates from the Universal 
Declaration of Human Rights (UN, 1948), supplemented, enriched by such authoritative 
organizations as UNESCO, UNICEF, and the WORLD BANK2. Inclusive education is an 
ongoing process of change and development of the educational system and institutions in order 
to make the school friendly and accessible for all children. Such educational services should be 
in all educational institutions with the possibility of individual and group work, including 
personal interaction, distance learning or using web services. The introduction of inclusive 
education is an expensive arrangement; therefore, indicators of the level of development of 
universal pedagogical skills among teachers can justify significant investments in terms of time, 
human and material resources. 

Inclusive education is implemented through a high level of established universal 
pedagogical competencies expressed as follows: 

• Competence in recognizing children's rights for diversity in education; 
• Competence in organizing effective communication at the lesson; 
• Competence in organizing the spatial environment in the classroom; 
• Competence in organizing an individual approach; 
• Competence in managing the education change; 
• Competence in creating a friendly environment; 
• Competence in information processing. 

Based on the works of L. Kandu, who made the “golden” rules of an inclusive 
environment, we compiled a list of “universal pedagogical competencies”. Why is it important? 
Knowing the recruitment and quality of the competencies of the “universal teacher”, one can 
foresee the result of his work and improve what already exists. 

Competence is knowledge in some area. Competence is the ability to skillfully apply 
your knowledge and experience in professional activities to achieve reasonable goals and solve 
professionally important tasks in various situations. 

How do universal pedagogical competencies compare with the transversal competencies 
of a student? 

 
№. Transversal competencies of a student Universal pedagogical competencies 

1. Literacy competencies Competence in information processing 

2. Competencies of multilingualism Friendly Environment creation 
Competency 

3. Competencies in the fields of science, 
technology, engineering and mathematics 

Competence in organizing the spatial 
environment in the lesson 

4. Digital competencies Competence in organizing an individual 
approach, including distance learning 

5. Personal, social and “learn to learn” 
competencies 

Competence in organizing effective 
communication in the lesson 

6. Competencies of citizenship Friendly Environment Competency 
7. Competence of entrepreneurship Education Change Management 

Competency 
8. Competencies of self-awareness and 

cultural expression 
Competence in recognizing children's 
rights to diversity in education 

 
2 Toolkit for continuing education of didactic personnel working in the field of inclusive education. Part 1, Chisinau, 
2016, p. 13 
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Professional competence is characterized as a combination of personal-and-social-

activity properties that ensure the successful development of professional activities by a person. 
Competence is a complex of professional issues in which the employee is highly 

proficient and represents certain knowledge of the person’s background. 
Professional skill is an automated action in the professional field. 
Our proposed list of universal competencies is conditionally divided into four blocks: 

general methodological, communicative, organization of the spatial environment, individu-
alization and integration of development. For each competency such professional skills are 
indicated that can be observed in the educational process and be improved. 

 
1. Universal general didactic competencies are represented by competencies in the 

organization and planning of lessons and classes, pedagogical ethics. 
Diversity of people should be recognized and respected. An inclusive educational 

process involves the creation of an educational situation in which students themselves determine 
how to work with their classmates. Children's difficulties can be overcome with the help of 
special materials. Teachers often use reading lesson sheets, posters, drawings because they are 
useful for teaching children. Students are often involved in their production. In inclusive learning 
pedagogical intuition is very important, allowing you to choose the appropriate way to calm the 
student or offer the best way to motivate him to continue working. 

The block of these competencies includes the following: 
• treat all children equally regardless of opportunities and features; 
• do not rush children with an answer, as well as provide them with additional time to 

complete tasks; 
• set children to no more than 1 task, ask direct questions, consolidate the theory with 

practical skills; 
• maintain a minimum noise level in the group or class; 
• to be able to organize a lesson so that the number of pauses or breaks was at least 2; 
• eliminate annoying and distracting factors in the classroom; 
• to be able to do the emphasis on the basic ideas of the new material at least 3 times 

during the lesson; 
• encourage all creative activities of children. 
 
№. Competence Professional skills 
1.  Treat all children equally 

regardless of capabilities 
and features 

• not to emphasize the characteristics of 
the child; 

• not to pay attention to his special needs 
or pronounced shortcomings; 

• address-the-child-in-the-same-way-as-
others; 

• conduct several orientation classes in 
the school building; 

• not to show special attention to the 
child; 

2. No rushing the children 
for an answer, as well as 
to provide them with 
additional time to 
complete tasks 

• in the course of preparation for the 
lesson, provide for the possibility of 
written answers for some students; 

• not to get annoyed at the slowness of 
the student. 

3. To confirm theory with 
practical skills 

In each lesson to set the task of establishing a 
connection between the theory already studied, 
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practice and experience. 
4. To maintain working 

noise in group or class 
• to read the tasks by students in a lesson 

in half voice; 
• to work in pairs and groups; 
• to provide the opportunities for 

individual work with the gadgets based 
on the lesson material. 

5. Encourage all creative 
activities of children 

• to set the tasks to encourage even minor 
progress in the development of the 
child; 

• to teach schoolchildren the skills of 
positive evaluation of another person; 

• encourage desire to help others. 
6. Pedagogical intuition • anticipate possible situations where 

additional assistance may be required; 
• not the teacher’s hyper-participation, 

since this makes children with special 
education needs non-self-sufficient, but 
equal companionship, on the contrary, 
makes them active; 

• do not assume the role of a “special” 
teacher, “kind” towards a child. 

7. Teamwork with children 
and teachers 

• to avoid situations where the teacher, 
not the child, becomes the center of the 
learning process. The teacher is the 
director of development, and the child 
is the main character. 

 
2. The universal competencies of the organization of communication in the lesson are 

represented by competencies for the development of communication skills, searching and 
processing of information, as well as visualization of educational material. 

 Communication is of great importance in education. Teachers should use clear and 
understandable language in their communication. When communicating with a hearing-impaired 
or hard-of-hearing child, one must speak face to face, very clearly (no need to shout), not to 
forget to duplicate what was said, especially if it comes to something important: rules, 
instructions, etc. The teacher must be able to visualize information for visuals and to audit for 
audio. 

 The second block includes the following competencies for organizing communication in 
the lesson with the teacher and students: 

• speak clearly, concretely and not verbose; 
• create and maintain a positive atmosphere in the classroom; 
• notify the child of his actions before committing an action in relation to him; 
• provide the child with a choice to respond verbally or in writing; 
• organize in the classroom work in pairs or groups; 
• focus on children's communication skills; 
• develop a code of effective communication with parents and children in a group or class; 
• be guided by the rule: the eyes of the child at the eye level of the teacher; 
• avoid abrupt movements in the classroom. 
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Nr. Competence Professional skills 
1. Speak clearly, concretely and not 

polysyllabically. 
Speak calmly. 
No pronunciation defects in speech. 
In speech you can determine the end of the 
sentence. 
One phrase is equal to one thought. 
Clear intonation of speech. 
No junk words. 
In the lesson to draw concise conclusions after 
each difficult part. 
Develop lesson plan with students and 
summarize the main idea of each item on the 
plan. 

2. Create and maintain a positive 
atmosphere in the classroom 

Smile when entering the school and class. 
Greet schoolchildren by name. 
After the 4th grade, contact the students in a 
formal you-mode 
Encourage student assistance 

3. Give the child the choice to respond 
verbally or in writing. 

Provide the opportunity not to call on the board 
those students who are calmer to give a written 
answer. 
Pedagogical control is needed to find out 
the scope of difficulties and not to perform a 
punitive function. 

4. Organize work in classes in pairs, 
groups 

Have the ability to quickly respond to the 
restructuring of work in pairs, groups, 
individually. 
Have a set of pedagogical tools for fun dividing 
into groups and couples 
Avoid frontal forms of work on unproductive 

5. Focus on the development of children's 
communication skills 

In a 45- minute lesson 35 minutes should be 
spoken, including writing by schoolchildren. 
Group work allows you to gain communication 
experience at the level of schoolchildren. 
The resolution of conflict situations in a 
constructive way is possible only if a situation of 
discussion of problematic issues and discussions 
is created. 

6. Develop a code of 
effective communication with parents 
and children in a group or class 

The first parents meeting should include the 
development of a Code, which contains from 3 
to 5 rules for effective communication. 

 
3. The teacher’s universal competencies in organizing a friendly environment 

are represented by competencies for taking into account the capabilities of the information and 
educational environment, the integration of the student’s and teacher’s personal and online 
interactions, the transformation of the learning space taking into account the activities of 
schoolchildren, and the continuous use of interactive teaching methods, mental cards, 
mnemonics, pictograms. 

To determine the level of organization’s skills for organizing a spatial environment in a 
lesson, a sufficient level of the following competencies is required: 

• organize the space in the classroom so that the places for children with special 
educational needs are behind the first desks, with accessibility for wheelchairs, closer to 
the window for children with visual impairment, etc. The rest of the seats are located 
symmetrically, “facing” each other, so that it is possible to organize work in groups;       
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• organize the space so that successful learners with a high concentration of attention, who 
have emotionally stable nervous system, are sitting next to children with special 
educational needs;       

• apply hybrid learning technologies, including the integration of teaching with a teacher 
and online.       

• apply interactive teaching methods, mental cards, mnemonics, pictograms on an ongoing 
basis;       

• maximally visualize the studied material;       
• use working methods according to the rule and according to the model.  

 
№  Competence Professional skills 
1. Application of hybrid learning 

technologies 
Application of the “Mixed Lesson” models at the 
lesson 

2. Organization of personal and online 
interaction between student and teacher. 

The application of the capabilities of the 
information environment in the lesson to study 
new material, consolidate new knowledge, 
control. 

3. The transformation of the learning 
space, taking into account the activities 
of students 

In preparation for the lesson, use the lesson 
constructor. 

4. The continuous use of interactive 
teaching methods, mental cards, 
mnemonics, pictograms. 

Organizations of space in the classroom so that 
the places for children with special educational 
needs are at the first desks. 

 
4. Universal competencies for individualizing and integrating programs into a single 

educational process is a block of universal pedagogical competencies, which is represented by 
competencies for transforming educational tasks to the abilities of each child, organizing 
a differentiated approach to learning in the lesson, drawing up an individual curriculum and 
organizing the work of the whole class, taking into account the implementation of the students 
individual plan. 

Individualization of the educational process in the educational institution is the basis for 
the successful integration of children into the general educational space. Children with special 
educational needs help and support, so they will learn better if the “teaching - learning –
assessment” process is directed to their specific needs. The fourth block of the questionnaire 
includes competencies that determine the ability of the teacher to organize assistance and support 
for the student. This block includes the following competencies: 

• transformation of educational tasks to the capabilities of each child;       
• organization of a differentiated approach to learning;       
• preparation of an individual work plan;       
• integration of individual plans into the work of the whole class;      
• creation of a situation of success for each student;       
• evaluation of the achievements of the child in relation to his own development;       
• not to compare children with each other;       
• not to indulge the child's whims and respond to them. 

 
No. Competence Professional skills 
 

1. 
 

Transformation learning activities to the 
child's abilities 
  

The teacher’s use of the adaptation scale of seven 
levels to simplify learning tasks. 

 
2. 

 Organizing in the lesson a differ-
rentiated approach to learning 
  

The ability to establish mutual learning.  
The skill of organizing group work with students 
of different levels of training. 
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3. 

Creating a situation of success for each 
student 

While learning build on the strengths of 
the learner. 
To provide the number of rewards and praises for 
children according to the formula 3 to 1, and for 
children of special educational needs 10 to 1. The 
first number is the number of rewards; the second 
is the number of comments. The more complex 
the type of developmental disorders is, the higher 
is first number. 
Provide children with physical and emotional 
contact: a handshake, applause, etc. 

 
4. 

Drawing up and implementation of 
an individual curriculum. 

Create and implement individual educational 
routes. 
Combine the individual development paths of 
individual students in a common curriculum. 

   
 
  5. 

Appreciation of the achievements of a 
child regarding his own development. 

Do not compare children with each other. 
Together with parents and schoolchildren, keep a 
“Growth Diary” for schoolchildren, in which note 
all the achievements of the student 

6. Integration of individual plans into the 
overall work of the class. 

Application of the “Mixed Lesson” models at the 
lesson. 

 
7. 

Effectively respond to the whims of the 
child. 
  

Quiet disregard 
Coordinated work with an assistant teacher if 
necessary 
Teaching classmates how to help. 

 
A comprehensive assessment of universal pedagogical competencies involves the sum 

of professional skills for each block from 0 to 5, where 0 is the minimum number of points, and 
5 is the maximum. Based on the results obtained in each block, a general assessment is carried 
out and an individual plan for the development of universal pedagogical competencies is 
developed. As part of the project, a survey was conducted among educators to determine 
universal competencies in the context of inclusive education. Selective analysis of the results 
showed that more than 60% of educators on both river banks demonstrate the need for strict 
discipline in the classroom, which is not implied by the concept of work in small groups and 
pairs, and means that educators rarely create child-friendly learning environment. Almost 60% of 
all respondents are not confident in their ability to treat all children equally. About 50% of 
teachers from both banks cannot help rushing the children with the answer and provide them 
with additional time to complete assignments. 30% of the left-bank and 24% of the right-bank 
teachers do not encourage all creative activities of children. Thus, a systematic work is needed to 
train teachers in universal pedagogical competencies, which are able to ensure 
the formation of transversal competencies among schoolchildren. Universal pedagogical compe-
tencies in the conditions of inclusive education significantly expand the capabilities of 
educational environment. 
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Abstract 

Finland's education system is considered a unique educational system. Over the course of 
three decades, she has progressed from mediocrity to high educational performance, and is now 
a model of educational excellence. Finland is also exceptional because it has been able to build 
an education system that its students are well educated in, and that its fair education manifests 
only a very little variance in the performance of students in schools in different parts of the 
country at a given time. This situation is rare in the world and has been achieved without 
extraordinary investment of financial resources and with less effort than other countries have 
invested in reforms. Finland shows that, with continuous and proven progress, it is possible to 
build an educational system that performs well with solutions that are not based on market-
oriented educational policies.  
Keywords: policy, equality, inequality, education, sectors, opportunities  
JEL: H23; A2 

1. Introduction

 Finland's education system is considered a unique educational system. Over the course of 
three decades, it has progressed from mediocrity to high educational performance, and is now a 
model of educational excellence. Finland is also exceptional because it has been able to build an 
education system that its students are well educated in, and that its fair education manifests only 
a very little variance in the performance of students in schools in different parts of the country at 
a given time. This situation is rare in the world and has been achieved without extraordinary 
investment of financial resources and with less effort than other countries have invested in 
reforms. Finland shows that, with continuous and proven progress, it is possible to build an 
educational system that performs well with solutions that are not based on market-oriented 
educational policies. 

One of the results of this success is that Finland can offer alternative solutions to chronic 
education problems in the United States, Canada and the UK, such as high dropout rates, early 
teacher attrition, and failing special education. It can also offer solutions to defined demands for 
change that are emerging in other countries, such as how to interest students in learning, how to 
attract talented young people to teaching and how to formulate a holistic public sector policy. 
The Finnish approach to reducing early school dropouts, enhancing teacher professionalism, 
prudent accountability and student appreciation, and improving math, science, and literacy 
learning may serve as inspiration for other school systems seeking a path to success. Finland's 
international performance is also high in commerce, technology, sustainable development, good 
governance and growth. The education system has a close relationship with other sectors of 
society. In the public administration that includes other public sectors, such as health and 
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employment, everyone seems to have a role in educational development and long-term 
educational changes. This is also true of income equality, as well as social mobility and trust in 
Finnish society [7]. 

2. History of Finland's education policy

 The desire for change and the desire to emphasize education as a source of change and 
the success of the state has led to continuous improvement of the education system. Indeed, new 
legislation (1966) and a national curriculum (1970) were launched in the second half of the 
1960s. The prevailing social policy of the time has reinforced the values of equality and social 
justice on all avenues of Finnish society. The economic spending that went with the welfare state 
ideal was understood as an investment designed to increase productivity, and not as a necessary 
social price that industrial society charges. The launch of the new comprehensive school system 
was planned for 1972. 

According to the plan, a wave of reform was to begin in the northern areas of Finland and 
reach the southern urban areas by 1978. A premise that characterized the old structure was that 
no one could learn anything. In other words, the talent in society is not evenly divided in the 
sense of being able to study and acquire an education. Finland was influenced by the Coleman 
Report, which states that the basic tendencies and traits of a young person are determined at 
home, and that schooling has no real impact to build a more just society with higher education 
levels, it was of utmost importance that the new comprehensive school, the Prosculo, abandon 
these beliefs . 

The main idea of the comprehensive school was to merge the middle schools with the 
civic and elementary schools into a comprehensive nine-year urban school. The merger meant 
blocking the students' paving after four years of primary education. All students, regardless of 
their family background, socio-economic background and interests, will be enrolled in the same 
nine-year elementary school run by local education authorities. It was a revolutionary step, 
though, as I mentioned earlier, the idea that it was based was nothing new. Criticism was also not 
late, critics of the new program argued that identical educational expectations should not be 
applied to children from very different socially and intellectually backgrounds. Opponents have 
stated that Finland's future as a developed industrial nation is in danger because the new method 
requires lowering educational attainment and adapting it to less talented students. ]9 [  

Despite opposing voices, the implementation began in the northern regions of the 
country, as planned, in 1972. The "National Curriculum for the Comprehensive School" led to 
content, organization and teaching across the state. While the comprehensive school structure 
was similar for all students, the "National Curriculum" provided schools with tailored teaching 
tools for groups of different abilities and types of learners. In foreign languages and 
mathematics, for example, seventh to ninth graders were allowed to choose from three groups 
divided into levels of education: basic, middle, and advanced. 

The basic level curriculum overlaps with the material taught earlier in civic schools, and 
the advanced-level curriculum overlaps with the material taught in the old academic middle 
schools. The logic behind this division of the different levels was that if learning foreign 
languages became mandatory for everyone, different learning paths for different students would 
now be needed. In 1979, the last local authority in the South moved to a new comprehensive 
system. In 1985, groupings were abolished according to ability in all subjects. From that point 
on, all students study according to a uniform curriculum . 

The benefits of the reform can be summed up in three unique aspects of the Finnish 
education system, which are the founding fathers of an enviable education system in the world. 

1. Convening a wide range of students whose life circumstances and aspirations are
very different in those schools and classrooms required a new approach to
teaching-learning. An equal opportunity principle states that all students are given
a fair chance to succeed and enjoy learning. It was clear early on that teaching
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students with special needs could only succeed if learning difficulties and other 
deficiencies were identified fairly early and addressed immediately. Special 
education soon became an integral part of the school curriculum, and local 
authorities and schools employed specialists trained to support students with 
special needs ]7[  .  

2. Guidance and career counseling have entered the compulsory curriculum in all 
schools. The same assumption was that if all students remained in one school 
until the end of their compulsory education, they would need systematic 
counseling about the options available to them after completing their elementary 
school. Career counseling is designed to minimize the risk of students making 
inappropriate decisions about their future. Students could choose one of three 
options: continue to graduate school in general, enroll in a professional school, or 
find work. The two upper divisions (theoretical and professional) offered some 
internal options. Career counseling soon became a cornerstone in the middle and 
upper grades and became an important factor in analyzing recurring low grades 
and in dropping out in Finland. Career counseling also bridged the formal 
education and the world of work. According to the General Career Counseling 
Program, every student in the comprehensive school spends two weeks in the 
chosen workplace . 

3. The new comprehensive school has required teachers who have so far worked in 
very different schools, especially middle schools and job-oriented civic schools, 
to start working in one school and with students of diverse abilities. 
Comprehensive school reform was not only about organizational change, but was 
a new educational philosophy for Finnish schools. This philosophy was based on 
the belief that students could learn if they had the right opportunities and support, 
which is educationally important to understand and learn about human diversity, 
and that schools should function. Like small-scale democracies, as John Dewey 
argued a few decades earlier. The new comprehensive schools therefore required 
teachers to use alternative teaching methods, build learning environments that 
would allow for tailored learning for different types of students, and consider 
teaching a prestigious profession. 

All of these led to a more significant emphasis on comprehensive reform in teacher 
education in 1979: a new teacher training law, an emphasis on professional development and a 
focus on teacher-directed teacher training. Another tangible result of the birth of a 
comprehensive school was a rapid increase in the number of students who went on to upper 
division. Parents expected their children to continue learning, and the young people themselves 
hoped to get further in their personal development. We will now consider the contribution of the 
high schools for improving human capital in Finland ]8 .[  

 
3. The change that took place in Finland's education policy 

 
After the reform of the comprehensive school in the 1970s, educational change in Finland 

can be described in three stages  ]1 [  
Rethinking the theoretical and methodological foundations (1980s) 

By the early 1980s, the structural reforms that led to the establishment of the Prosculo 
were over. Then, most of the effort focused on the concepts of knowledge and learning that were 
embedded into the philosophy of the Prosculo. This phase of educational change in Finland was 
characterized by an appeal to consensus beliefs, seeking innovation and increasing confidence in 
schools and their ability to find the best ways to raise the quality of student learning. 

A deeper understanding of the knowledge and the learning process strengthened the 
school's moral foundation. From a recent assessment in Finland, which examines comprehensive 
schools in the country, rising teachers are paying close attention to the diversity of teaching and 
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learning environments, and believe that using diverse teaching methods is important for both 
planning and classroom work. Progress can be indicated, at least moderately, in school teaching 
and learning ]2[  .  

Improvement and change based on self-regulation and networking (1990s) 
It is customary to see the 1994 national curriculum reform as the main educational reform 

of Finland, along with the previous comprehensive school reform that took place in the 1970s. 
The key change tools were the local authorities and schools, which played an active role in 
designing the curriculum and implementing the resulting changes. The schools were encouraged 
to collaborate with other schools and also connect with parents, businesses and NGOs. This 
momentum of sharing and independence culminated in Project Aquarium, a national school 
improvement initiative that allowed all schools, administrators and teachers to build a network of 
collaborative work. The aim of the project was to transform schools into active learning 
communities. The project was a unique and independent network of school improvement that 
was open to all active educators. This way of working was not previously known in the Finnish 
Educational Administration, and elsewhere it was rare to find it. 

"The Aquarium Project" offered schools a new context that would improve - a 
combination of traditional community work and Facebook-style social networking. This venture 
was very close to the Alberta School Improvement Initiative (AISI), a unique long-term and 
government-funded school and teacher development program launched in Alberta, Canada (al. 
Hargreaves 2009). Research shows that improvement Self-regulatory schooling has had a 
positive impact on the involvement of schools in Finland and Alberta, and it is especially 
important that most of the schools involved in such initiatives report that the teacher team has 
succeeded in improving school even though it was a period of economic slowdown and 
downsizing. The "Aquarium Project" and the "Alberta School Improvement Initiative" 
succeeded in stimulating local innovation and research activity among principals and teachers 
engaged in advanced university education. This phenomenon took place in different places 
where educational management was carried out by different methods. However, studies have 
shown that the school, and not the system or the general system, is the source of power and 
ability in early 1997, there were more than a thousand projects in 700 schools and 163 local 
authorities participating in the "aquarium project". The project coincided with the new ideas of 
the 1990s, including decentralization, increased school autonomy and a reinforced school 
identity. The improvement strategy for this project focused on shared responsibility in schools, 
adapting teaching to the individual student, and collaborative efforts to improve learning quality 
[2]. In this sense, the "aquarium project" incorporated characteristics that overlap with neoliberal 
conceptions of education. Sometimes these characteristics were interpreted as evidence of 
increased competition between schools in the education system. Certainly, choosing a school 
does foster a competitive climate, but the school improvement network has harnessed the 
competition for a concerted effort to build better schools. The salient social aspect of the 
"aquarium project" was reflected in the sharing of ideas and problem solving, which prevented 
schools from seeing each other. In this sense, the project relies on previous values of equality of 
opportunity in education and social responsibility rather than on competitiveness and 
administrative accountability . 

Increase structural and administrative efficiency (2000s to the present). 
The second phase emerged from the liberalization of Finnish education policy, a period 

characterized by self-initiated and collaborative school networking between individuals. The 
third phase, which continues to this day, was born out of a need to increase public sector 
productivity, and it accelerated as a result of the initial PISA findings in December 2001, and 
later due to the 2008 economic slowdown. This phase focuses on trying to bring about structural 
and managerial change in search of maximum efficiency, without violating the delicate balance 
of a well-functioning education system. 
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Why Finland's education is so successful, I will describe in the next chapter of the results 
of the education system. However, many studies have been devoted to her understanding. The 
education system is successful because it is based on collaboration. The investment is in 
designing a system where collaboration is the central idea, from the classroom level to the whole 
system level. The system is designed for individual learning and creativity in school classrooms. 
The system is built on trust in the schools, trust in the leaders and trust in the teachers, which 
leads to professional responsibility. Important investment is done in teacher professionalism [1]. 
Not only is the initial training of the teachers good, the training is ongoing even after getting 
started. These systems understand the importance of the concept of equality in education and the 
role it plays. Equality in its simple sense in unequal systems: one can estimate what the student's 
achievements in school or in life will be based solely on observing the background he comes 
from. In contrast, most successful education systems work systematically and structured to 
increase equality. 

 
4. What is Finland's education system based on?  
Two key values Basic Value: Equality and Quality 

 
Equality, which means equal rights and equal opportunities, is expressed in Finnish 

education in various aspects such as: free public education for all: from preschool to university 
degree.  

• The educational system is equitable and freely available to all. Preschools and schools 
provide free feeding, health, educational materials and shuttle services. The kindergarten teacher 
ratio, one for 3 till age 4, one for 7 students. In schools, one teacher for 12 students has an 
assistant teacher in classrooms over another 12. Addressing unique needs of students and 
diversity  

• Cultural: From an early age, the education system invites a nurturing and inclusive 
approach to responding to special needs and policies of integration, inclusion, multiculturalism, 
gender identity and equal opportunity. This policy explicitly prohibits filtering and exclusion for 
interpersonal and cultural differences. Almost all children receive personal care according to 
their needs and abilities, and progress relatively evenly in the education system. The emphasis in 
Finnish education is on strengthening the weak and preventing educational gaps. Therefore, the 
Finnish education system runs classes called "special education", in which about half of Finnish 
students are already in elementary school, for students who have difficulties and also strong 
students, to prevent labelling. Each institution has special education teachers, graduate education 
counsellors who accompany students, social workers and psychologists  ]8 .[  

Teaching and selecting teaching methods and learning materials. Assessment for learning 
and non-marking: Emphasis on self-esteem without competitiveness between students, teachers 
and schools. Assessment using grades is done only at the entrance to the high school. The 
purpose of the tests is to diagnose the state of the education system with the aim of improving it 
and not measuring grades and achievements. Learn from interest and to know and apply, and not 
to pass a test or to earn any grade . 

 
Quality includes diligent, effective, rigorous, transparent and excellent values, and it is 

reflected in the following aspects: Strict teacher training: Education and teaching subjects at 
universities are considered to be most sought after and meet high standards in terms of 
personalization and 10% of academic ability. Only accepted for teaching studies. The studies 
take five years and include a bachelor's and master's degree. Elementary teachers (from first 
grade to 6th) must have a master's degree in education. Professional teachers who teach in the 
three upper grades must have a master's degree in education as well as the profession they teach. 
Executives must have a college degree in education and teaching, teaching experience as well as 
a management degree. The Ministry of Education sets educational goals and provides teachers 
with innovative teaching methods, but teachers have complete freedom to teach in the classroom 
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as they see fit. Educational countries designated by professionals • Not Political Bodies: To 
ensure a quality, stable and long-term educational policy, the Finnish education system is run by 
professional educators who staff the "National Council for Education" without the interests of 
the ruling parties. The Ministry of Education is relatively small and is primarily responsible for 
education policy, setting goals, core curriculum and teacher training. The bulk of educational, 
budgetary and pedagogical activities is the responsibility of local authorities and schools - with a 
small number of supervisory and less administrative mechanisms . 

 
5. Examining the results of Finland's education system 

 Finland's history as an educational power began in December of 2001: this is exactly 
when the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) published the 
PISA Evaluation with the first results of student tests. These results were very surprising. In all 
three academic areas - mathematics, science and literacy - Finland was ranked in one of the 
highest places in the OECD countries, with the gaps in the past compared to students from Japan, 
Korea and Hong Kong. Finnish students seem to have been able to learn all the knowledge and 
skills they demonstrated in these tests, no private lessons, no after-school studies, and no large 
amounts of homework, unlike many of their peers in other countries. Especially small, the first 
reactions in the educational community after the results of the first PISA test were confusing. 
The world media wanted to know the secret of good education in Finland. In the year and a half 
after the results were published, several hundred foreign delegations visited Finland with the aim 
of learning how schools work and how teachers teach. Questions that guests asked about Pisa's 
"Finnish miracle" were frequent, and the Finns themselves did not know how to give them 
reliable answers . 

 PISA research is an extraordinary study, looking "forward" to the future of students in 
educational systems - have they embedded the knowledge they have acquired throughout the 
years in the system? And do they know how to realize and apply it in everyday life in a way that 
is relevant and valuable? In other words, the study examines how mature the system is ready for 
life and is expected to contribute to the development of society and the economy as they 
integrate into the world of work . 

Through the following cycles of PISA tests - in 2003, 2006 and 2009 - they further 
strengthened Finland's reputation, and the interest of the world media in Finnish education 
intensified. The power of Finnish education is in quality, equitable and fair learning 

PISA Research Results 2015 (Last Published, 2018 Still Processing) 
Figure 1: Results of Math Knowledge . 

 
Finland is on the 5th place, as can be seen on figure 1. 
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6. Comparative parameters for teachers and their status 
Each academic year, approximately 5,700 places are offered in teacher training programs 

in Finland. This chapter focuses on the training of elementary and professional teachers from 
kindergarten through the twelfth grade. The teaching profession is closely linked to the 
preservation of Finnish national culture and the building of an open and multicultural society. 
Indeed, one of the goals of school education is the transfer of heritage, aspirations and cultural 
values from one generation to the next. The Finnish media regularly reports on surveys 
documenting which subjects are preferred by high school graduates. Surprisingly, teaching is 
rated one of the most valued subjects before medicine, architecture and law, and is considered a 
work in national opinion studies. About 1,300 Finnish adults (aged 15 to 74) were asked whether 
the profession their partner influenced their decision to have a binding relationship with them 
[1]. The interviewees were asked to select five professions from a list of thirty professions, one 
of which they would like their partner to pursue. The answers were quite surprising. Finnish men 
chose the teacher as their most ideal mate, before a nurse, doctor, or architect. Finnish women 
only chose a doctor and a veterinarian before a teacher as an ideal favorite for a partner. In the 
entire survey, 35 per cent of the respondents rated the teaching profession in their five preferred 
occupations with an ideal spouse. The survey therefore shows that only doctors are more in 
demand than teachers in the vacancy market in Finland. This figure clearly indicates the high 
social and professional status that teachers have attained in Finland - both inside and outside 
schools ]9[ .  

Teacher's salary. There is a very noticeable difference between Finnish teachers and 
American teachers in terms of the first salary; in Finland teachers' salary depends on the age 
group they teach. The average salaries of middle school teachers who teach in the middle and 
upper secondary schools are about 7 per cent to 10 per cent higher than the salaries of teachers 
who teach in elementary schools. There is also a similar gap between the average salary in the 
middle school and the average salary in the high school. In contrast, in the United States, teacher 
salaries are more or less the same in all stages of education. While global statistics do not 
provide a complete picture, it seems that American teachers can expect to rise between 21% and 
26% of their salary from the beginning of their careers to the middle (15 years of teaching in 
kindergarten through 12th grade). Finns will grow by about a third by the middle of their career, 
with the highest salaries in Finland being 58% (middle school teachers) to 77% (high school 
teachers) of starting salaries, respectively ]10 .[  

Table 1 - Ratio of the actual average salary of a full-time teacher to the average wage  
of workers in the economy (with tertiary education) at age 25-64  - 2014. 

Country Pre school Primary school Junior high 
school 

High 
school 

Finland 0.65 0.89 0.98 1.10 

OECD 0.74 0.81 0.85 0.89 

Israel (*actual salary) 0.9 0.92 0.99 0.88 

USA 0.65 0.68 0.69 0.71 

Italy 0.65 0.65 0.69 0.72 

Germany  0.89 0.98 1.05 

Denmark 0.73 0.87 0.88 1.00 
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New Zealand  0.85 0.87 0.93 

Czech Republic 0.48 0.56 0.56 0.58 

France 0.77 0.76 0.9 0.99 

Source: Section A Processing of Economics and Statistics, EAG 2016, T able D3.2c, web 

Teacher training in Finland is the main subject is education, and consists of three areas: 
1. Theory of Education, 
2. Knowledge of pedagogical content, 
3. Didactics and practice of the content field . 

Research programs for teacher training in Finland culminate in a master's thesis. Primary 
school teacher candidates usually write a thesis in the field of education. The thesis usually deals 
with the area of the teacher's classroom or classroom practice, such as teaching or learning 
mathematics. Teaching students who focus on a particular content area choose a thesis that deals 
with their main field. The level of academic expectations in teacher training programs is similar 
across all existing programs, from primary school education to upper secondary teacher training. 

Teacher training in Finland is tailored to the European Higher Education Area, which is 
currently being developed under the "Bologna Process". The universities of Finland today offer a 
two-phase curriculum: a three-year compulsory and two-year compulsory program, which is the 
minimum prerequisite for obtaining a teaching license, and two degrees are offered in 
interdisciplinary programs consisting of at least two subjects. Quantification of studies is done 
by order Credits within the European Mutual Recognition System in 46 European countries, 
which will serve as a "European-Higher Education" policy, are a student-centred system based 
on the student workload required to meet the program's objectives ]1 .[  

The broad-based teacher-training program ensures that the new teacher has both balanced 
knowledge and skills in theory and practice. It also means that future teachers develop in-depth 
professional insights on education from several perspectives, including educational psychology 
and sociology, curriculum theory, student assessment, special education, and didactics 
(pedagogical content knowledge) in the content areas of their choice. It is important to note that 
contemporary teacher education in Finland has been greatly influenced by the research and 
developments in this field that came from universities in the United States, Canada and the 
United Kingdom. To illustrate what teachers learn during their training program, Table 2.3 
summarizes the curriculum topics for teacher training for elementary schools with the required 
credits, as determined by the Department of Teacher Education at the University of Jyvskylää. 
Offering a teacher training program has its own curriculum and that is coordinated with national 
education authorities. This method ensures cohesion while encouraging local initiative and 
optimizing the use of resources and opportunities unique to each university [8]. 

7. Teachers as researchers 

Research-oriented teacher training means that the integration of educational theories with 
research methods and practice plays an important role in teacher training programs. The 
curricula are designed to create a continuum that is complete - from the foundations of 
educational thinking, to research methods in education and to more advanced areas of 
educational science. In this way, each student builds an understanding of the interdisciplinary 
systemic nature of educational practice. Finnish students also acquire research skills: they learn 
to design original research that deals with practical or theoretical aspects of education, carry it 
out and then present it [2]. A necessary component of the research-based teacher training is 
teaching experience in schools - a crucial aspect of the curriculum, there are two types of 
practical experience in teacher training programs in Finland. The main part of the experience is 
done in special institutions for teacher-supervised universities. These institutions work according 
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to curricula similar to those of ordinary public schools. The secondary part of the hands-on 
experience is in the framework of teacher training workshops, which is part of the Faculty of 
Education, where students in small groups practice basic teaching skills as they teach their peers. 
Students also practice teaching in a network of schools. The purpose of the curriculum is to 
systematically integrate practical training with theoretical and methodological studies. Practical 
training is usually divided into three stages, which are spread over a five-year program: basic 
training, advanced training and final training. During each phase, students observe lessons taught 
by experienced teachers; teaching lessons to teachers' teachers; and independently teach diverse 
groups of students when the assessment in this case comes from teacher teachers and lecturers of 
the teacher training department. Teacher training assessments in Finland have stated time and 
time again that the systemic nature of the teaching curriculum is its strength and is the main 
feature that distinguishes Finland's teacher training from that of many other countries. The 
Finnish Teacher Training Program represents a spiral sequence of theoretical knowledge, 
practical training and teaching research. The responsibilities of teacher training are integrated 
into the activities of university units. For example, at the University of Oulu, three faculties - 
science, humanities, and education - offer teaching courses to their students. The lecturers are 
experts on unique teaching methods for the profession. Their curriculum is coordinated with the 
Department of Teacher Education, which is responsible for all teacher training in the country. 

8. Professional development after admission to work 

Finland typically allocates $30 million from the state budget each year for professional 
development of teachers and school administrators in the form of university courses and teacher 
training (compared with $5 million allocated for student measurement and evaluation). The main 
purpose of this investment in human resource development is to ensure equitable access to 
further training, especially for teachers working in less established schools. Professional 
development providers are selected on a tender basis. It is the government that determines from 
the outset what issues the training will focus on, in accordance with national educational 
development needs. Local education authorities, which own teachers' schools and employers, 
invest in professional development for their educational staff on a similar scale each year[8]. The 
Ministry of Education, in collaboration with local authorities, plans to double public funding for 
professional development of teachers by 2016. Finnish Masters teachers may pursue doctoral 
studies to expand their regular professional development options. Elementary teachers can 
continue their studies at the Faculty of Education. The doctoral thesis will focus on the subject of 
educational sciences of their choice. Many elementary school teachers take this opportunity, 
often while working as school teachers. Doctoral studies in vocational teacher education whose 
previous degrees are in a different academic field involve more work. They must first complete 
advanced studies in the educational sciences in order to qualify for research in education. 

 
 
                                                     9. Conclusions 

 Finland's education system has remained relatively immune from the global infrastructure 
of this field to some capitalist market mechanisms, producing educational models based on 
competition between students, schools, and countries, with the endless test of countless and the 
teachers' obsessive accusation of poor student performance. In most nation states where 
governments are guided by the neoliberal economic recipe. Finnish education policy, most of its 
assumptions and paradigms, contradict those of those countries' writing systems, which are 
closely intertwined with the other social policies pursued by that country and provide a basis for 
the desirable and beneficial implementation of the positive aspects of the Finnish experience by 
other countries to improve their educational systems. It is important, however, to create a 
satisfactory harmony between two issues dealing with many dichotomous cases, while obscuring 
the proliferation of the educational practices adopted by the Nordic state in other national 
situations ]3[.  It should be understood that the success of Finland's model did not "fall from the 
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blue sky like lightning on a sunny day", but it was embedded in a wide and participating 
countries project, as mentioned. Short-term shortcuts and "solutions" that characterize the 
functioning of the current capitalist phase, with their innate and obsessive eagerness for 
competition, do not produce the consistency necessary to establish the foundations for 
developing a fair and effective system . 

Therefore, the success of Finland's education system stems from a group of social, 
cultural, political, economic and moral factors that have shaped the same society over the past 
seventy years and a conscious and deliberate project of the same social body, within the same 
period, to create a foundation for building a modern, prosperous nation, fair and just. The 
strength of the national consensus around this task has been reflected, inter alia, in the regularity 
and consolidation of its free public education system since the early 1970s, regardless of the 
ideological profile of political parties. 
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Abstract 
 

The educational establishment, and especially higher education, underwent significant 
changes in their competitive conduct vis-a-vis academic competitors in their country. The world 
of Higher Education is also open to international competition for the student. Over 4.5 million 
students' study outside their country of origin, and many more passes through each year to 
another academic institution.  

This paper will attempt to examine the effects of globalization, while focusing on the 
creation of the strategy for competitiveness among academic institutions. 
Keywords: competition, educational services, strategic 
JEL:I23 ; P4 
 
 

I. Introduction 
 

In these years, when universities think on marketing development, they will often 
imagine a big advertising, promotion budgets, glossy brochures and intense selling activities. 
Fortunately, marketing has a healthier respect for the consumer than academicians have for 
marketing. At the heart of marketing is the belief that consumer needs should be met effectively 
[5, p. 87]. Therefore, when an institution sets out to attract a student, it needs to create an 
educational experience that is genuinely able to satisfy the needs of the student, although, as we 
will elaborate below, these needs are not as simple as they may seem. Marketing is not the 
creation of pseudo differences through a change in logo, or making promises with vague 
sounding words [2, p. 507]. Substance, not spin, is the true objective of marketing; substance 
provides an advantage that is sustainable in the market. In fact, effective marketing should make 
selling less necessary [5, p. 90].  

 
II. Competitiveness in Education Service 

 
Furthermore, higher education is accountable to a myriad of stakeholders such as 

accrediting agencies, the public and private sources of funding as well as students. 
Unfortunately, some Education Institutions embrace the marketing by giving a "lip service" to 
the students, producing a glib copy in brochures and generally applying marketing principles 
poorly [13,15]. When they do so, and are unsuccessful, marketing gets the blame. The research 
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and practice of marketing has advanced over the past four decades. Many marketing practices are 
no longer as simplistic.  

Marketing has had to discover newer and more advanced strategies to cope with 
increasing competition, complexity of society and changing needs. To aid its progress, marketing 
has tapped on disciplines such as psychology, sociology, economics, and anthropology in the 
effort to become more effective. 

The evidence that the concept of high standards for education currently enjoys wide 
support in all over the world. Between 80%– 90% of respondents to national opinion surveys 
support the idea that students and schools should be expected to meet specific standards in basic 
subjects. The support drops only to 70% when respondents are asked whether they support 
standards that are connected to serious consequences for failure. The support is strong across 
demographic groups and among both parents and nonparents. Other surveys have documented 
that the quality of public education is a major national concern.  

External marketing strategy in educational services is relates to the development of an 
institutional "marketing mix''. Porter [8, p. 84] argue that, internationally, marketing needs to: 

 
 Configure the elements of the marketing mix so as to suit the needs of the foreign 

market into which the enterprise is operating; 
 Coordinate the overall marketing efforts of the enterprise across the range of foreign 

markets it engages;  
 Provide "links'' between the external marketing effort and the enterprise's functional 

elements, leading to the importance of an organization's internal marketing strategy. 
If the author of the article will try to define the term Competitive Strategic, we can define 

the term as a long-term plan of a particular company or institute, in order to gain competitive 
advantage over its competitors in the industry. It is aimed at creating defensive position in an 
industry and generating a superior ROI (Return on Investment). Such type of strategies plays a 
very important role when industry is very competitive and consumers are provided with almost 
similar products. The author of the article also remarks that before devising a competitive 
strategy, one needs to evaluate all strengths, weaknesses, opportunities, threats in the industry 
and then go ahead which would give one a competitive advantage. According to Porter [8, p. 81] 
there are 4 types of competitive strategies.  

The next figure (Figure 1) will show the variance and the relationship between these 
types. These strategies include the most important factor for your organization. It may be a 
public organization, which serves mainly residents of the local authority, or citizens of the 
country such as such organizations - commercial office, ministry of industry, medical services, 
teaching services (higher education). On the other hand, this organizational structure is also true 
for business organizations whose purpose is financial well-being for the organization's owners. 

 
Figure 1. Excellence Model for Public Service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source: Made by the author from source [9] 
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III. Leadership and superiority by low costs – The Cost Leadership 

 
The main objective of the institution and the business company is to make the product / 

service at the lowest cost in the industry achieved by producing large scale enabling the firm to 
achieve economies of scale. Utilizing high capacity, good bargaining power with suppliers and 
customers, implementing high technology are some of the factors necessary to achieve cost 
leadership. 

 
1. Distinct leadership – The Differentiation Leadership 

As part of this strategy, the company maintains unique features of products and services 
in the market thus creating a difference factor and competitive advantage. With this leadership in 
this advantage, target companies achieve market leadership. Companies collect premium price 
for the products. Excellent brand and quality, major distribution channels, consistent promotional 
support etc. are the features of such products. 

 
2. Focus on cost process – The cost focus 

In this strategy, the company and the organization will concentrate on specific market 
segments and maintains its products at low prices in these segments. Such a strategy helps the 
firm provide enough consumers and gain of costumers. 

 
3. A variety of competitive advantages - Differentiation focus 

As a big part of this strategy, the company or the institute will strives to differentiate 
itself from one or two competitors, again in specific sectors only. This type of differentiation is 
made to meet the requirements of border customers who refrain from purchasing competing 
products only because of a lack of small features. 

 
IV. The Case Study of United States of America and United Kingdom 

 
This competitive impetus is led by the growth of service industries worldwide. The 

service sector now accounts for about 70% of aggregate production and employment in OECD 
economies. This sector also comprises some of the world’s largest corporations and academic 
sectors (Universities, Colleges, Higher Education institutes). The American Education system 
has been known for years as a leader in academic competitiveness worldwide. The American 
administration decided years ago to open the competition in academia, and promoted various 
reforms, while developing strategic theories to promote competition and the liberalization of 
academia. Years later, the country's academic system is examined, and it is found to be one of 
the three world academic powers. How does this take place? Does the British system have a 
chance to compete in American academia? 

The American higher education system is popularly acknowledged to be the best in 
the world. This success is attributed to the lack of state intervention, a tradition of philanthropy 
policy, a competitive environment and "the right to be useful" in the society. In contrast, higher 
education in the UK is remarkably different from the US. First, British students as well as 
employers still value academic excellence over vocational relevance [11]. Second, as a result of 
long-standing traditions, the university is considered elitist, upholding the idea of ‘an educated 
person’ being one who can engage with ideas, be critical thinking and able to participate in the 
excitement of learning and discovery [10, p. 3]. Past research has shown that universities in the 
UK would still prefer academic meritocracy to affirmative action in admissions just as much as it 
would shun any attempt to "vocationalism" the curriculum [11, p. 142]. Ryan [12, p. 162] also 
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supports academic over vocational education, maintaining that students can be groomed for 
avocation without being trained for it.  

The US influence came to the forefront by mid of the 19th century when universities were 
asked to take on an active role in educating the masses for the industrial and agricultural 
development of the country. The US opened the university to people from all walks of life 
instead of merely the elite so that ‘human capital’ could be developed. This also led to 
specialization and division of faculties into departments reflecting different professional 
affiliations. The opposition of such a movement felt that the shift of focus to practical education, 
utilitarian and instrumental knowledge was against the idea of what a university should stand for. 
Much of the demand for a university education today is for economic purposes. As Nobel 
Laureate Michael Spence [14] showed in his seminal paper (1973), when a student’s ability is 
private information, he obtains a degree as a signal of his ‘quality’ especially to his potential 
employers. Since the employer may not be able to glean the productive capability of the 
employee nor is the employee able to credibly show his ability, education becomes a credible 
signal. Hence, the certification provided by universities is a passport to a better job. As long as 
university certification is credible, the demand for a university degree would be boosted by 
economic munificence.  

Yet, in the late of the 20th century, the post-modern movement within universities began 
to develop, characterized by a sense of crisis and a need to return to ideology, to establish a sense 
of identity, and a rejection of modernity [3, p. 323]. With such a rich history, little wonder then 
that there is much confusion over what university means. The many participants within the 
university i.e. academics, administrators, students, patrons and other stakeholders, seem to have 
different concepts of what constitutes a university experience, driven by different ideologies, 
competitive strategic, and motivations. With student numbers in the UK doubling over the last 
20 years [1, p. 152], the sheer number of students attending university as well as the fees they 
will contribute to relieve the financial pressure on the state lends currency to the ‘student as 
consumer’ concept of higher education.  

Sir Howard Newby, Chief Executive of the Higher Education Funding Council for 
England (HEFCE) in the UK maintains that a more business-orientated approach to higher 
education students is needed, and that they should be treated as customers and that universities 
should be "much more client facing and focused"[8, p. 81]. Much of what is being written in 
the education press seem to describe the university as the whole student experience; this 
approach came together in the UK 2005 National Student Survey (NSS), which sought to gather 
the views of students about the quality of their higher education experience.  

 
V. Conclusions 

 
The author of the article are points out the main challenges facing today's higher 

education, namely: reducing quality due to insufficient models of evaluation of teaching 
processes, inadequate implementation of the existing quality control mechanism, and the 
preference of the liberal model of education such as the United States. On the other hand, the 
editor finds a wealth of information and knowledge splitting, the commercialization of scientific 
projects, and more. All of these challenges place the growing pressure on traditional universities 
and at the same time create a positive environment for change in higher education institutions 
that focuses on market-driven organizations. From this fact, it is necessary to apply the concept 
of marketing in institutions of higher learning. The author estimates that the competitive strategy 
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between the educational institutions and higher education will continue to influence the 
managerial decision makers and the policies managed by the institutions. The financial side will 
"mix" with the pedagogic decisions and with a combination of economic and international 
interests. 
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Abstract 

  The article defines the project method as a strategy for the development of artistic-plastic 
skills and creative potential of children in plastic education lessons. It reveals the advantages of 
Project Learning and the implementation of the project-based learning strategy that ensures the 
formation of basic skills in order to effectively assimilate the artistic-plastic knowledge of small 
schoolchildren. 
Keywords: project, artistic, method 
 

Introducere 

With the modernization of the educational system, aspirations for the education of a 
creative personality, capable of adapting to the conditions of the ever-changing society, also 
grow. Particular importance for the development of the student's personality in the education 
system is provided by modern educational technologies. As Cerghit I. argues, „from the 
educational technology addressed in the context of learning, learner-centered cooperative 
learning, project method, learning levels, the student portfolio have been tried and tested over 
many years in different countries of the world” [1, p. 253]. 

In the following content, we will refer to the project-based learning strategy, inspired 
by the principle of learning by doing, effective in the independent activity of students in plastic 
education lessons. Researchers supporting the project-based learning strategy as a method of 
organizing plastic education lessons emphasize the importance of the individual study of the 
student as a decisive element in obtaining artistic-plastic performances. The attractiveness of the 
tasks content in independent activity stimulates the creativity of students, constituting the secret 
of the success development of artistic-plastic creativity. 

The specifics of this strategy is based on the project method, which focuses on the 
research of the children, identifying the details and an understanding of the subject in all its 
width. This is the guarantee of the quality of learning, as it allows you to use a variety of 
techniques for the structuring of the teaching and it can be used at all levels of education. In this 
regard, we note the diversity of approaches in the subjective study of the position of the student 
in the process of teaching the plastic education lesson. Nelyubov S. A. [8, p.72-73] defines the 
inner position of the child as a system of internal factors, „which provoke a certain structure in 
its relationship to reality, the environment and themselves”, which include innovative education. 

Practice shows that a child in the primary cycle who does not have the skills to master 
techniques of independent intellectual activity since preschool, in the higher classes is placed among 

 
1Assoc. PhD, "Alecu Russo" State University of Balti, Republic of Moldova, alionabritchi@mail.ru 
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those with insufficient skills. In the modern educational paradigm, the student in the primary classes 
becomes the subject of cognitive activity, and not the object of pedagogical influence, which reflects 
the most important objectives of the Strategy of modernization of education: 

• development of self-confidence and self-organizing ability of students; 
• developing the capacity to work constructively through cooperation; 
• to educate tolerance, respect for the opinions of others; 
• building the capacity to sustain a dialogue, to seek and find meaningful 

compromises [7, p.3]. 
Having as milestones the objectives of the educational system, in primary classes the 

teacher has as primary goal the adaptation of modern teaching technologies to the continuous 
changes of the educational environment, materialized in: 

• help students to assimilate working techniques that will expand the knowledge 
acquired independently, namely: to search for the operative information, to 
structure it, to identify the optimal algorithm of processing with the information; 

• promote the development of students ' creative potential; 
• create conditions for students for self-development and self-evaluation; 
• contribute to the formation of communication skills by developing the ability to 

work in a team. 
The objectives listed above are implemented by the teacher in the framework of the 

constructivist lesson design, which defines the purpose, objectives, methodological support, 
principles and criteria for assessing its effectiveness [4]. 

The project method ensures a differentiated, experience-based, individualized learning, in 
which the student experiences new things, then appropriates the learning algorithm. The students 
are constantly influenced by the media information support, and the teachers are responsible for 
synthesizing, arranging and correcting this information in the formal activities. Thus, 
spontaneous learning is intertwined with directed learning. This method offers the opportunity to 
respect the individual pace of development of each student, the teacher setting the learning 
objectives, but also the specific techniques through which it will pursue their achievement. 

The implementation of the project-based learning strategy in the artistic-plastic lessons 
ensures the students acquisitions of basic skills in order effectively assimilate knowledge: 

• information skills – the ability to carry out activities based on information; 
• communicative skills – the ability to dialogue in order to be understood; 
• social skills – the ability to act in society, taking into account other people's 

positions; 
• skills by field – the ability to apply knowledge in practice. 

Given the cooperation of the teacher with students of small school age, we must take into 
account the following: 

• the activity of students in the project cannot cross the „boundary” of already 
assimilated knowledge, and if they do not have them, then, before the action begins, 
they must receive them; 

• by applying the project method, cognitive abilities, creative possibilities are 
activated, students ' interests are taken into account; 

• we should not exceed the number of hours devoted to the project, to take into 
account only the interests of the students, because it deprives the system of the 
educational process and reduces the level of learning. 

We note that „fit” the Strategy of the project-based learning in the class is a difficult task 
for a teacher. But an effective adjustment of the complementarity of the lesson as a form of 
organization, the main activity of the teaching strategy the teaching and learning process 
assessment based on the principle that centering on the pupil by the method of the project. For 
example, carrying out the training of knowledge acquisition skills and training of knowledge 
assessment skills in project-based plastic education classes planned for the expansion of self-
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education activities through self-employment at home or at school, has a number of advantages 
(fig. 1). This form of work allows to keep track of the individual peculiarities of the students, 
provides possibilities for students in the primary cycle to organize cognitive activations in groups 
with common possibilities and interests. 

The artistic-plastic activity carried out by the method of projects in primary classes 
awakens the curiosity of the students of accumulation of new knowledge that, in turn, will find 
their usefulness in everyday life. For the implementation of this principle, it is necessary to 
discuss real problems, known and important situations for the students, the solution of which 
requires the application of both the previously acquired knowledge and the new knowledge 
acquired during the realization of the project. In this case, the teacher can suggest to the students 
new sources of information or simply direct their thinking for independent research. 

In this context, we can mention that the aim of the project method within the plastic 
education lessons is to stimulate the students interests in solving one or a series of problems by 
applying the acquired knowledge in daily practice. 

At the same time, we identified the objectives of the project method: 
• Development of cognitive abilities of students; 
• Development of critical thinking and abilities to structure their own knowledge; 
• Formation of the competence to orient in the informational space, etc. 

 
            Figure 1. Advantages of Project Learning in primary Art Education lessons. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students choose: 
• What they need 
• What they like 
• What interests them 
• Working materials and tools 
• How to achieve the project. 

Students are stimulated: 
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• To know their own needs; 
• To integrate into the 

collective of students, 
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The realization in practice of the project-based method as a research technique leads to a 
change in the role and function of the teacher. Projects are based on subject-to-subject 
relationships between all participants in the educational process. Therefore, we can say that 
theteacher has the role of consultant, collaborate, does not lead the student to learning, but only 
accompanies him. From the representative of knowledge, the teacher turns into an organizer of 
cognitive activities for students. The psycho-pedagogical climate in the classroom is also 
changing, because the teacher has to reorient his educational activity and the activity of the 
students in different types of independent activities of the students, priority having research, 
discovery activities with a creative character. 

The experience of teachers demonstrates that the following basic requirements must be 
taken into account for the implementation of the project method: 

1. The presence of significance from the point of view of creativity of the proposed task, 
which requires integrated knowledge in the field of research to solve the problem. 

2. Practical and cognitive significance of the expected results. 
3. Independent activity of students. 
4. Structured content of the project. 
5. Implementation of research methods, which provide for the following actions: 

• Determining the problem and identifying the purpose of the research; 
• Selecting, organizing and analyzing data; 
• Integration, evaluation of presentations; 
• Conclusions, proposals for new research themes. 

To organize the work on the project, students are placed in situations of confrontation 
with various difficulties of everyday life, which they overcome both intuitively and by applying 
independently acquired knowledge to achieve the advanced goal. For these reasons, the activity 
of the students in the project is classified according to the following criteria: 

1. by the dominant activity of students; 
2. by content units; 
3. by duration. 

 
Table 1. Classification of project types in primary classes. 

 
Variants of projects Particularities 

I. After the dominant activity of students 
1. Practical-indicativeprojects Target the social interests of projectparticipants. 
2. Researchprojects Bystructure are similar toscientificresearch. 

3. Information projects Aimed at collectinginformationabouttheobject, 
thephenomenoninvestigated in 
ordertogeneralizeandpresenttothe public. 

4. Creative projects Require a freeandnon-traditionalattitude in 
thepresentation of results. 
II. By content units 

1. Mono-projects Are carried out within a discipline or a curricular area, 
but informationandactivitiesfromotherfields of 
knowledgecanbeused. 

2. Inter-disciplinaryprojects Are organizedwithinextracurricularactivities. 
III. By duration 

1. Mini projects Fallwithin an academic hour or less. 
2. Short-termprojects Require 4-6 lessons. 
3. Weekly projects Are carried out in largergroups for a week. 
4. Annualprojects Are carried out both in Group and individually. 
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Project activity in the primary cycle requires teachers to create conditions for the 
expansion of cognitive interests of students, possibilities of (self)education in the process of 
applying knowledge in practice, (teacher) becoming the initiator of interesting enterprises, 
stimulates the independent activity of students, their ingenuity and inventiveness. 

The degree of independence of students depends on several factors: the age and 
individual peculiarities of the students, their previous experience in project work, the complexity 
of the project theme, interpersonal and group relations. 

In carrying out the project, activity develops in students’ general skills, namely: 
1. reflective skills: to understand the problem, for the solution of which there is not enough 

knowledge; 
2. research skills: independently find the missing information; to find some solutions to 

the problem put forward; to put forward the hypothesis; to establish cause-effect 
relationships; 

3. evaluation skills; 
4. competences and skills of collaborative activity: collective planning, cooperation with 

partners, mutual help in group for solving the problem, communication with “business 
partners”; 

5. managerial skills and abilities: design the process (product), make decisions and 
forecast the consequences, analyze individual activity (progress and intermediate 
results); 

6. communicative skills: to hold a dialogue, to ask questions, etc., to give a speech, to 
defend their point of view, to hold an interview, to conduct an oral survey; 

7. presentation skills and abilities: skills to give a monologue speech, artistic skills, to use 
different concrete means for presentation in speech, the ability to answer unplanned 
questions [2]. 

 
Conclusions 

 
As mentioned before, I. Cerghit emphasizes that the real project puts the subject in an 

authentic situation of research and action, in which it is faced with a real problem, with solving 
a concrete task that has a real purpose. For students in primary classes any subject/ theme 
becomes a research project considering the dominance of individual activity. Anchoring the 
disciplines in the schedule of a day with thematic topic creates opportunities for motivation for 
development of interdisciplinary projects, constitutes a challenge, an urge to search, reflection, in 
relation to the possibilities of students [1]. 

 Current circumstances in society and education make teachers look for new strategies for 
educational activity. The priority objective of educational institutions is to train students and 
their parents (self)development skills necessary to adapt to the realities of the environment. 
Through all this, the project method is constituted as the most precious instrument of 
(self)education. 
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Abstract 
 

The present work exposes the structural analysis by matters of economists preparation 
in the high schools institutions after its liberalization and after "Bologna system" application. It 
is mentioned that besides some new possibilities of improvement, contemporary were introduced 
several new disciplines, which removed or decreased the hours for other traditional, but 
specially useful, disciplines, that contribute to the formation of the economist figure as such. It is 
shown the necessity of inventorying the situation, namely the substantial reduction of the number 
of disciplines, excluding auxiliary or duplicating ones, and at the same time correspondingly 
increasing the time fund for the basic disciplines (Statistics, for example). It is also necessary to 
introduce new disciplines (like the Economy of the Republic of Moldova). This would contribute 
to the increase of the professionalism of the graduates and to the increased "demand" of them by 
the economic entities. 
Keywords: accounting, economic disciplines, finance, improvement of specialists training,  
management, quality of training, specialists in the field of economics 
 

1. Introducere 
În ultimile două decenii și jumătate în domeniul învățământului de toate nivelurile din R. 

Moldova au avut loc multe procese nefavorabile, care în ultimă instanță, au condus la diminuarea 
gradului de pregătire a specialiștilor, reducerea atractivității școlii superioare pentru o bună parte 
a tinerilor. Printre cele mai grave neajunsuri și greșeli cu consecințe negative pe termen mediu și 
lung, ce au fost comise în domeniul învățământului în perioada de după 1991, în viziunea 
noastră, au fost următoarele: 
1. Transformarea, în mare măsură, automată a majorității fostelor școli medii în licee 
(începând chiar cu 1991). Aceasta a discreditat semnificativ învățământul liceal, fiindcă imediat, 
a crescut rapid și nejustificat gradul de cuprindere a tinerilor (până la 80-90%dintre toți 
absolvenții claselor a IX, inclusiv a celor cu pregătire indecentă) cu „studii liceale”. Drept 
urmare, nivelul mediu de cunoștințe/ de pregătire a absolvenților liceelor a decăzut brusc, fiindcă 
a fost abandonată total selectarea celor mai buni tineri2. Deși formal învățământul de nouă ani 
este obligatoriu, efectiv, după reforma de mai sus, cel liceal treptat a devenit aproape obligatoriu, 
cauzând cheltuieli nejudicioase (de fapt, pierderi) pentru buget, pentru întreaga societate. Pentru 
a avea o imagine generală a gradului menționat de discreditare a învățământului liceal, putem să 

 
1Prof. univ. Dr. Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova/ USM (Chișinău),          
 e-mail: patrash_mihai@hotmail.com 
2În licee, cu atât mai mult în școala superioară, nu poate fi aplicat nici „principiul lui Lăpușneanu” – „proști, dar 
mulți”, nici cel al lui Macarenco, potrivit căruia „elevul slab trebuie ajutat, cel tare se va descurca singur”. 
Orientarea în învățământul de performanță trebuie să fie efectuată, în primul rând, cu referire la cei mai buni. 
Învățământul liceal și cel superior nu poate și nu trebuie transformat într-o binefacere. Foarte multe cadre didactice 
„închid ochii” atunci, când se discută aspectele calității, fiindcă datorită „calității proaste” ei pot supraviețui. Dacă 
până la aplicarea camerelor de luat vederi cota liceenilor, care susțineau examenele de bacalaureat cu note pozitive 
era de 95-98%, apoi imediat după aplicarea camerelor, doar 55-58%, adică de cca. 1,6-1,8 ori mai puțin. 
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facem o comparație logică: în ce măsură nivelul de pregătire generală a tinerilor de 19 ani, 
absolvenți de licee de după „liceizarea” aproape totală (din anii 1990) a fostelor școli medii pot fi 
comparați cu absolvenții de aceeași vârstă (cca. 19 ani) a fostelor școli pedagogice, medicale, 
diferite tehnicum-uri și alte școli de învățământ mediu special (după 8 clase, plus ulterior 4 ani 
de studii). Este evident, că majoritatea absolută a absolvenților liceelor („media pregătirii”) a fost 
și rămâne net inferioară comparativ cu același indicator („media cunoștințelor”) al absolvenților 
tehnicum-urilor, școlilor pedagogice, de medicină etc. Drept dovadă, aceștia din urmă în 
proporție de aproape „100 la 100” se includeau în procesul de activitate („de rambursare către 
stat a cheltuielilor pentru învățământ”) fiind respectiv salarizați, în timp ce majoritatea 
absolvenților liceelor efectiv nu au fost și nu sunt capabili să realizezeindependento careva o 
activitate intelectuală reală/ utilă, chiar elementară (necesară societății) și remunerată. Pentru a-și 
genera acest mare „rău” pe termen lung (promovat de primii miniștri reformatori ai 
învățământului) statul a cheltuit și mai cheltuiește zeci mil. de lei anual. 
2. O altă eroare (să nu spunem mai dur) din domeniul învățământului a fost liberalizarea totală 
a învățământului superior, care de pe la sf. sec. XX, în mare măsură, a încetat să mai fie 
„superior”. Avem în vedere creșterea rapidă, neproporțională și nejudicioasă a a.n. instituții de 
învățământ superior „private” (nestatale). Până la sfârșitul anilor 1990 – începutul anilor 2000, 
licențe de activitate dețineau cca. 60 de astfel de instituții, în care erau inscriși cca. 130-140,0 mii 
de tineri (preponderent doar„deținători” de bilete studențești). Dacă ținem cont de faptul, că până 
la adoptarea Declarației de Independență la o populație în creștere (în 1990-91 a ajuns până la 
4,3 mil. loc.) în R. Moldova funcționau 12-14 instituții de învățământ superior, ce au evoluat pe 
parcursul a patru decenii și jumătate, în care învățau cca. sau ceva peste 50,0 mii tineri selectați 
prin concurs (uneori, destul de semnificativ, până la 5-10 pretendenți pentru 1 loc bugetar), 
atunci creșterea într-un timp scurt a numărului „studenților” de cca. 2,5-3 ori (!), iar a instituțiilor 
de învățământ de 4-5 ori (!) nu poate fi apreciată ca un fenomen pozitiv, ca o dezvoltare, ca un 
progres al învățământului în R. Moldova. Din contra, în condițiile reducerii anuale a populației 
(și a „ofertei” de liceeni, mai ales după anul 2000), a nivelului mediu de instruire a tinerilor în 
licee3, a unui contingent relativ constant (sau în creștere nesemnificativă) de cadre didactice de 
înaltă calificare (cu titluri și grade științifico-didactice), lipsei de condiții corespunzătoare de 
studii (spații, echipament/ utilaj, literatură/ surse informaționale etc.) etc., creșterile cantitative în 
cauză nu reprezintă procese pozitive, ci mai mult negative, artificiale. Pregătirea intelectuală a 
tinerilor peste minimul oficial/ legal (cel de 9 clase), în mod obligatoriu, trebuie să fie bazată pe 
selecție, în caz contrar procesul respectiv va reprezenta doar o irosire de resurse financiare, 
materiale, intelectuale, de timp etc., indiferent că acestea sunt efectuate de la buget sau „din cont 
propriu”. Cunoscând situația din domeniu, putem afirma, că majoritatea instituțiilor apărute în 
perioada de după 1991 nu sunt preocupate de pregătirea „specialiștilor”, ci mai mult cu 
dezorientarea și dezinformarea tinerilor din cauza desconcentrării studiilor. Ele (instituțiile în 
cauză) nu pot pretinde ca ar (putea) rezolva probleme, ce nu pot fi soluționate de instituțiile „de 
stat”. E știut faptul, că scopul real al instituțiilor „superioare” nestatale este obținerea profitului 
de către managerii respectivi (mai puțin de jumătate dintre absolvenții respectivi se pot aranja în 
câmpul muncii, restul completează armata șomerilor sau emigrează, unde foarte puțini activează 
pe specialitate).  
3. Aplicarea sistemului de la Bologna, probabil, a avut scopuri declarate bune, bazate pe 
etapizarea învățământului superior (ciclul I și II), respectiv pe selecție, pe creșterea cerințelor/ 
cunoștințelor odată cu continuarea studiilor. Însă din cauza pretinselor autonomii universitare, 
când de autonomii au beneficiat majoritatea „neuniversităților” și „neacademiilor” (apărute în 
mod haotic, începând cu sfârșitul anilor 1990, apoi o parte, rapid dispărute în anii 2000), 
programele de studii au suferit o degradare enormă aproape la toate disciplinele fundamentale, 
existente anterior. Pentru argumentarea acestei concluzii aducem următoarele fapte din domeniul 

 
3Anual o parte dintre cei mai pregătiți absolvenți ai liceelor noastre sunt atrași la studii în afara R.Moldova. De ex., 
FR alocă anual cca. 500 burse pentru tinerii moldoveni. Numărul acestora nu este în scădere și nu poate fi stopat sau 
reglementat în mod administrativ. 
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economiei4. Analiza retrospectivă a nomenclatorului de discipline, precum și a programelor de 
studii (curriculei) pe specialități ne arată, cel puțin, următoarele: 

a) În primul rând, până la liberalizarea învățământului din anii 1990, din totalul fondului 
de timp, utilizat la pregătirea economiștilor (cu studii superioare la toate specialitățile cu profil 
economic), cca. 3/4–4/5 (3 ani din 4 ani sau 4 ani din totalul de 5 ani de studii) era utilizat 
pentru predarea acelorași discipline comune: matematică superioară, inclusiv teoria 
probabilităților, statistică (teoretică, economică și de ramură), economie politică, istorie 
economică, geografie economică/ repartizarea forțelor de producție, alte discipline economice pe 
sectoare de activitate (industrie, agricultură, construcții, transport, sectorul financiar-bancar, 
asigurare tehnico-materială, comerț, inclusiv exterior etc.), limba străină, contabilitate (teoretică/ 
teorie generală, de ramură, contabilitate în instituțiile bugetare), filozofie, tehnica de calcul etc. 
Deci, pentru însușirea specialității propriu-zise se aloca între 1/5–1/4 din fondul total de timp (cel 
mult 2-3 semestre din cele 8-10). Cu alte cuvinte, dacă durata studiilor constituia 5 ani 
(respectiv, 4 ani la unele specialități), atunci timp de 4 ani sau 8 semestre, respectiv pentru 
studiile de 4 ani (3 ani sau 6 semestre) tinerii erau cu programe și examene (sau colocvii) 
comune pentru absolut toate specialitățile economice existente atunci (!). Așadar, orice 
specialitate/ specializare universitară nouă putea fi creată oricând, darnu mai târziu, decât ultimul 
an de studii (al cincilea sau, respectiv, al patrulea). Implementarea sistemului de la Bologna de 
către majoritatea instituțiilor de învățământa condus la erori grave. Mai multe discipline 
economice, care s-au format, s-au dezvoltat și au evoluat treptat cu anii, dacă nu chiar cu 
deceniile, după reformă (din anii 2000), ori au dispărut definitiv în mod subiectiv și 
neprofesionist, ori fondul de timp alocat predării/ studierii lor s-a micșorat (nejustificat) esențial. 
Doar un singur exemplu grăitor. Dacă până la 1991 studenților FȘE a USM, dar și în alte 
instituții cu profil economic „statistica”, o disciplină de bază, extrem de utilă la pregătirea 
specialiștilor cu adevărat calificați în domeniul economiei, li se preda pe parcursul a 3-4 semestre 
(inclusiv „Teoria generală a statisticii”/ Statistica teoretică, Statistica economică și Statistica de 
ramură, în total studenții susțineau, de regulă,2-3 examene și un colocviu), atunci acum ea 
(Statistica) se studiază doar într-un singur semestru (!)5. În total, la toate specialitățile economice 
(inclusiv financiar-bancare etc.) pe parcursul anilor de studii universitare până la 1991 se predau 
până la 45-50 de discipline6 (pentru fiecare dintre ele existau și manualele corespunzătoare, plus 
programele unice, elaborate de câțiva (4-6) dintre cei mai recunoscuți prof. univ. din domeniu). 
Aplicarea neconformă a „sistemului de la Bologna” în R. Moldova a condus la o situație total 
inacceptabilă: în cadrul programelor de studii ale tuturor specialităților existente în cadrul 
facultăților economice (ciclurile I și II) sunt incluse peste 250 de discipline, majoritatea dintre ele 
(peste 100) repetându-se și/sau suprapunându-se. Dintre acestea doar câteva se predau 2 semestre 
(restul doar un semestru). Adică, „importanța” majorității disciplinelor,evaluată în ore reale 
(prelegeri și seminare/ practici), este aproape identică. Iar aprecierea lor în „credite” este, după 
noi, efectiv subiectivă. Noțiunea de autonomie universitară apărută în ultimii ani în mare măsură 
a fost discreditată, fiindcă de ea (de autonomie) au beneficiat majoritatea „neuniversităților” și 

 
4Menționăm însă, că probleme similare în proporții mai mici sau mai mari, există în toate domeniile de pregătire 
universitară din R.Moldova. 
5Programele disciplinelor statistice cuprind o serie de teme cheie, necesare fiecărui economist: tabelele statistice și 
regulile de elaborare a lor; modalitățile de calcul a ritmurilor de creștere economică; diferite metode de analiză 
macroeconomică, de efectuare a sondajelor și studiilor socio-economice și demografice; metodele de prezentare 
grafică a evoluției proceselor economice; interpolarea și extrapolarea datelor economico-statistice; esența și 
interrelația dintre diferiți indicatori macroeconomici, financiari, valutari; calcularea diferitor indici (ai prețurilor, ai 
volumului fizic, ai puterii de cumpărare etc.); stabilirea unor indicatori statistici utilizați la compararea nivelurilor de 
dezvoltare ai diferitor state etc. Cunoscând domeniul pot afirma cu responsabilitate: dacă viitorul economist nu 
cunoaște decent statistica, el nu poate pretinde că-i economist calificat. 
6Așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, fondul de timp, ce constituia atunci un semestru de studii, era cu cca. 
15-20% mai mare, decât cel actual, de ex., se învața 6 zile pe săptămână. Menționăm, că în majoritatea instituții de 
învățământ superior de prestigiu cu profil economic de peste hotare, statistica este o disciplina cheie și se predă mai 
mult de 2 ani. 
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„neacademiilor”, inclusiv cele cu 300 de studenți. Adică multiple discipline, după noi, artificial 
apărute mai ales în ultimul deceniu și jumătate, ce se suprapun în mare măsură sunt apreciate 
aproape înmod egal (cu 4 sau 5 credite), prin alocarea de timp real, cu cele câteva discipline 
clasice, care au mai rămas, dar deja cu un număr redus de ore (comparativ cu situația precedentă, 
de până la reformă). Adică, de fapt, s-a trecut la un egalitarism de aprecieri, adeseori sub 
pretextul, că așa ceva există „undeva” (în UE etc.). Pe de altă parte,unele discipline 
fundamentale, care formează specialistul economist, au fost reduse sau înlăturate; de ex., 
statistica economică, statistica de ramură etc. – substanțial reduse, geografia economică/ 
repartizarea forțelor de producție, economia principalelor ramuri/ sectoare de activitate, istoria 
economică, economia statelor dezvoltate etc. – excluse. 

b). Mai mult ca atât, pe parcursul retrospecivei „post Bologna”, unii manageri frecvent și 
ne argumentatau tot modificat lista disciplinelor predate7. Instabilitatea în cauză, nu a permis și 
nu permite asigurarea unei comparabilități în timp (a pregătirii specialiștilor), precum și în spațiu 
(între instituții de învățământ) a calității pregătirii absolvenților în cauză. De asemenea, cadrele 
didactice mereu au fost puse în situația când trebuiau să tot elaboreze prelegeri, programe/ 
curricule etc. noi (mai „moderne”, dar, de fapt, multe artificiale, care ulterior dispăreau). Aceasta 
de asemenea, influența negativ nivelul de pregătire profesională al studenților. Respectiv, nu a 
contribuit la asigurarea disciplinelor cu literatura didactică necesară. 

c) Sub pretextul „autonomiilor universitare” (în majoritatea cazurilor autonomii 
nemeritate) „universitățile” și „academiile”8 au elaborat curricule proprii diferite unele de 
altele (în diverse instituții) la aceeași/ aceleași discipline, pentru aceeași specialitate. Deci, aici 
deloc nu se respecta și nu se respectă principiul comparabilității conținutului acelorași prelegeri 
și practici la disciplinile de bază, care formează specialistul,pentru studenții aceleeași specializări 
din diferite instituții (de ex., în cadrul ciclurilor I și II sau, anterior, de 5 ani). Adeseori, 
curriculele „disciplinelor rămase” (dintre cele „vechi”) nu cuprind subiecte de importanța 
majoră. La una și aceeași specialitate, dar în diferite instituții de învățământ, în mare măsură se 
predau discipline ca fiind importante, principial diferite. Mai mult ca atât, la aceeași specialitate 
în cadrul facultății se pot preda discipline diferite pentru același semestru, dar în ani de studii 
diferiți. Reieșind din cele menționate, mai jos propunem un sistem de măsuri îndreptate spre 
îmbunătățirea procesului de pregătire a specialiștilor cu studii superioare, creșterea atractivității 
specialităților economice etc9. 

În primul rând, e necesar de stabilit lista specialităților și a specializărilor, în cadrul 
cărora urmează a fi pregătiți studenții (inclusiv masteranzii)facultăților economice (de instituții). 
Aceasta este important în lumina viitoareiretrageri treptate firești (din cauza reducerii 
contingentului de studenți etc.) a licențelor de activitate  unor instituții (în primul rând, a celor 
„private”). De exemplu, considerăm că în cadrul specialității „Finanțe și Bănci” a FȘE în mod 
artificial a fost exclusă specializarea „Bănci”, una dintre cele mai importante la etapa actuală (în 
toate țările dezvoltate ale lumii). De asemenea, e necesar de deschis, cel puțin, o specialitate 

 
7Doar subsemnatului i s-au „eliminat” în doar câțiva ani trei discipline importante/ de bază – „Politica monetară și 
de credit”, „Relații valutar-financiare internaționale”, „Organisme financiar-monetare internaționale”, predate în 
lumea civilizată, precum și un curs special „Gestiunea cursului valutar”, predat masteranzilor. 
8La aceste categorii noi atribuim acele pretinse instituții, ce nu corespund unor cerințe minime calificaționale. De 
ex., o facultate, în viziunea noastră, trebuie să aibă, cel puțin, 2-3 catedre/ departamente, iar în fiecare dintre 
aceastea să activeze minim 5-7 titulari cu grade științifico-didactice, inclusiv un prof. univ. Respectiv, o instituție de 
învățământ superior poate exista, dacă în componența sa are, cel puțin, 3 facultăți. Așadar, o potențială instituție de 
învățământ superior ar putea pretinde la licență de activitate, dacă ar avea minim 50-60 cadre didactice titulare cu 
grad științifico-didactic, inclusiv până la 10 prof. univ. Cerințe minime urmează a fi stabilite și pentru numărul de 
studenți, suprafețe (m2) ale aulelor de studii, biblioteci și variante de manuale, echipament etc. 
9Admiterea la liceu, după noi, urmează a fi efectuată în bază de selecție, pentru ca în școala superioară să studieze 
doar cei, care merită (de exemplu, în baza rezultatelor la examenele de absolvire a clasei a IX). Respectiv ar trebui 
să sporescă substantial numărul tinerilor, care studiază în colegii, școli profesionale, pentru a satisface necesitățile 
societății în muncitori calificați, tehnicieni etc. care acum lipsesc. Evident se impune reducerea semnificativă a 
numărului liceelor cu creșterea concomitentă a prestigiului acestora. Actualmente în R. Moldova sunt peste 350 (!) 
de licee. 
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principial nouă, în cadrul căreea ar putea fi formate cadre didactice pentru familizarea liceenilor 
cu domeniul economic10. 

În al doilea rând, conducerea facultăților economice,dar și a instituțiilor de învățământ 
superioretc. în întregime (problema, de fapt, există la toate facultățileîn toate instituțiile) 
urmează să reinventarieze lista existentă a disciplinelor incluse în curriculele universitare ale 
studenților ciclului I și II. În acest sens trebuie să fie analizate detailat (pe teme și subiecte) 
fiecare disciplină cu scopul de a exclude multiplele discipline artificial apărute și care se 
dublează (unele chiar se triplează). Potrivit estimărilor noastre, așa cum am menționatmai sus, 
actualmente sunt peste 100 (!) astfel de discipline (la facultățile și specialitățile economice) 
inventate în  ultimii ani. (Lista acestor discipline va putea fi întocmită în baza analizei detailate 
adisciplinelor existente. 
4. În baza celor expuse mai sus, se impune restructurarea torentelor, în cazul nostru, ale FȘE (dar 
nu numai) în așa fel, ca pe parcursul a, cel puțin, primelor 3-4 semestre de studii toți studenții 
facultății (unei facultății) să studieze aceleași discipline de bază comune (economice etc.). 
Formarea, începând cu anul I de studii, a torentelor mixte (la prelegeri, la mai multe specialități) 
cu până la 75-100 studenți (3-4 grupe, nu mai mult reieșind din specificul local) în torent, ar 
permite reducerea numărului de unități didactice (cu 15-25%), respectiv banii economisiți în 
acest fel ar putea fi utilizați la creșterea salariilor etc. În cazurile, în care sunt posibile 
comasările, nu este judicios ca una și același disciplină să fie predată la „torente” din doar 25 
studenți (care formal „țin de altă specialitate”) și despre care studenții la etapa respectivă încă nu 
cunosc prea multe lucruri.Urmează a fi și selectate disciplinele comune (cele mai importante) 
predate în primele trei (sau patru semestre), în baza cărora se formează specialistul în domeniul 
economiei (ca atare). Trebuie înțeles un lucru: înainte de a pregăti finanțiști, contabili, bancheri, 
specialiști în diverse subdomenii,facultățile economice trebuie să pregătească economiști de 
înaltă calificare, având la baza discipline importante. Mai menționăm, că majoritatea absolută a 
liceenilor atunci, când depun documentele pentru a fi admiși la o anumită specialitate 
(economică, în cazul nostru), nu dețin suficiente informații despre ea (viitoarea lor specialitate). 
De cele mai multe ori aceștia/ tinerii se bazează, în cel mai bun caz, pe niște informații foarte 
aproximative (din auzite) sau pur și simplu prezintă documentele „la întâmplare” (sau în funcție 
de finanțarea de la buget)11. Pe parcursul semestrelor I-III/IV, aplicând propunerea de mai sus, 
studenții se vor familiariza mai detailat cu viitoarea lor specialitate și cu cele invecinate, 
respectiv alegerea specialității după această perioadă (de 3-4 semestre) va fi cu mult mai 
argumentată și mai judicioasă. Aceasta este justificat și din următoarele puncte de vedere: în 
cazul necesității formării unei noi specialități, drept consecință a necesităților economice, ea 
(specialitatea nouă) poate fi operativ înființată, într-un singur an, pe parcursul căruia ar fi predate 
doar disciplinele de specialitate. Așadar, înscrierea studenților an.I la o anumită specialitate 
(concretă), potrivit propunerilor noastre, va fi în mare măsură convențională și doar provizorie. 
În funcție de mai mulți factori (necesitățile agenților economici, posibila„atragere”, de ex., la 
USM a unor instituții în curs de dezvoltare etc.) ar trebui de examinat problema deschiderii 
dealte noi specialități (la ciclul I și/sau II). La ciclul II vor domina disciplinele de specialitate.Pe 
parcursul a.c. de studii (în baza Anexelor 1 și 2) urmează a fi realizată  inventarierea 
disciplinelor predate (structura acestora pe teme, subiecte concrete), respectiv înlăturarea 
pseudodisciplinelor. În mod special dorim să atragem atenția studenților care-și aleg drept 
profesie cea de manager. Din experiența științifico-didactică, managerială acumulată, suntem de 
părerea că majoritatea doritorilor de a învăța la specialitatea „management” nu au calitățile 
necesare acestei profesii (deși, după cum ne demonstrează practica, ei nu știu despre aceasta). 
Selectarea acestora după primul an sau cel de-al doilea an de studii, inclusiv cu ajutorul cadrelor 
didactice antrenate la pregătirea lor, ar contribui real la formarea mai calitativă a viitorilor 

 
10Acest subiect îl abordăm încă din 1991 [1, p. 49]. Atunci răspunsul Ministerului a fost: nu suntem pregătiți. De 
atunci au trecut cca. 3 decenii. 
11Repartizarea locurilor finanțate de la buget în primul semestru poate fi realizată în funcție de media notei din 
atestat, iar după fiecare semestru, ulterior – în funcție de nota la examenele fiecărei sesiuni de iarnă/ de vară. 
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manageri economici12. Deosebit de importantă ar trebui să devină specialitatea nouă, propusă de 
noi, „Învățământul economic” (profesor de economie). Esența acesteia constă în următoarele: în 
liceele din UE, inclusiv din România (încă din anii 1990), se studiază pe parcursul a trei ani (cl. 
X-XII) științele/ disciplinele economice. Extinderea studierii economiei în cadrul pregătirii 
liceenilor poate fi realizată numai, dacă vor exista cadrele necesare (calificate). USM, după noi, 
este cea mai potrivită instituție de învățământ superior în cadrul căreea ar putea fi formați 
învățătorii/ profesorii respectivi (pentru licee).  
5. Considerăm deosebit de important, ca în partea ce ține de predarea disciplinelor comune (cu 
aceeași denumire concretă) la specialitățile economice (v.p.2) să existe și curricule universitare 
comune/ model, elaborate de Comisiile de specialitate înființate pe lângă minister din câțiva 
specialiști (până la 4-5 prof. și/sau conf. univ. cu experiență în domeniupentru o specialitate sau 
două) din cadrul instituțiilor de bază (USM, ASEM, de ex.). Curriculele în cauză ar putea servi 
drept bază pentru elaborarea manualelor sau suporturilor de curs pentru toate instituțiile, unde 
există specialitatea în cauză. 
6. Pentru început, programele (curriculele) la disciplinele de bază, predate tuturor studenților, ar 
trebui elaborate cu atragerea a mai mulți profesori (nu doar a unui responsabil de discipline), 
pentru a evita dublările și pentru a nu omite problemele/ temele cheie. Ideal ar fi, așa cum am 
menționat mai sus, dacă aceste programe ar fi unice (într-o singură variantă) pe R.Moldova și 
confirmate la ministerul de resort. De fiecare dată, ar trebui menționate disciplinele „înrudite”, 
precum și teza, că „prezenta curriculă a fost elaborată cu luare în considerație a curriculelor ... ” 
(se enumără disciplinele care s-ar putea intersecta cu disciplina dată). Ele nu ar trebui modificate 
prea des, posibil doar actualizate, în caz de strictă necesitate. Discutarea lor la Consiliul facultății 
ar trebui să fie una reală și nu doar formală (cu votarea mecanică). Posibil, că ar putea fi aplicată 
și o modalitate de avizări din partea unor prof. (de ex., UAIC) de la Iași, 
7. Fiindcă de competența Ministerului Învățământului și Cercetărilor Științifice13 țin instituțiile 
de învățământ superior, cele de cercetare etc., în care activează cadre cu titluri/ grade științifico-
didactice, ministrul respectiv obligatoriu ar trebui să fie, cel puțin, doctor în științe. 
8. În același timp, începând cu anul II de studii (de ex., sem. III), în scopul cunoașterii decente a 
unei limbi europene14, ar trebui în mod obligatoriu o disciplină să fie predată în limba engleză 
sau franceză. 
9. Ar trebui reglementat transferul studenților dintr-o instituție în alta. Majoritatea absolută a 
instituțiilor de învățământ superior se află în mun. Chișinău. Avem în vedere următoarele. 
Acceptarea a unui student dint-o altă instituție poate fi doar cu titlu de excepție (!), adică să aibă 
o judiciozitate consistentă. O persoană exmatriculată pentru nereușitădintr-o instituție nu poate fi 
înmatriculată în alta (unde el va „reuși” doar contra mită). În acest scop urmează a fi colectată/ 
sistematizată semestrial, în baza respectivă de date a instituțiilor, lista celor exmatriculați. 
10. Evident, că fluxul de studenți spre România, FR sau alte state nu poate fi stopat cu forța, însă 
el poate fi reglementat doar prin perfecționarea continuă și semnificativă a învățământului 
nostru. Trebuie însă să recunoaștem, că posibilitățile absolvenților instituțiilor din România sunt 
cu mult mai extinse (posibilitatea de aranjare în câmpul muncii, nivel de salarizare, posibilitatea 
de a continua studiile și cercetările în statele UE etc.). 
11. Salarizarea domeniului universitar rămâne o problemă importantă. Pentru a avea o impresie 
despre reducerea relativă a salariului/ a nivelului salarizării cadrelor de cea mai înaltă calificare 
din învățământul superior este util să ne aducem aminte despre nivelul remunerării muncii 
existent până la marile transformări socio-economice. În anii 1980, un prof. univ., șef catedră 
avea un salariu de 500 rub. (cca. 500 dol. în prețurile de atunci; în prețurile/ condițiile actuale 
aceasta ar însemna cu mult peste 1000 dol.)15, iar un ministru– 400 rub. (oficial). Actualmente 

 
12O variantă de alternativă ar fi formarea specialiștilor în domeniul managementului doar în cadrul ciclului II. 
13Redacția denumirii acestui minister poate fi modificată în funcție de preferințele parlamentarilor. 
14Funcționarii publici, în primul rând, conducătorii de toate nivelurile trebuie să cunoască engleza sau franceza, fără 
de care nu este posibilă o colaborare internațională. 
15De la emiterea sa (în 1792) până în prezent dolarul american s-a devalorizat de peste 100 ori, adică 1 cent din 1792 
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corelația salarizării dintre cele două categorii este inversă: salariul oficial al ministrului (cca. 13-
15 mii lei, iar cu prime – 25-30,0 mii, pentru 2018) este de, cel puțin, 2-3 ori mai mare, decât cel 
al prof. univ., șef catedră. E știut, că pentru a deveni prof. univ. sunt necesare mai multe cerințe, 
unele destul de complicate, după absolvirea cu note înalte a unei instituții de învățământ 
superior. Durata pe parcursul căreea o persoană cu anumite abilități (în domeniul economiei, în 
cazul nostru) poate deveni prof. univ. constituie 25-30 ani. Adică titlul științifico-didactic în 
cauză îl poți obține către vârsta de, cel puțin, 50 ani (ignorăm posibilele cazuri, când unii 
avansează mai rapid). Pentru a deveni însă ministru, uneori nici studiile superioare nu-s 
obligatorii (am avut și miniștri fără studii superioare). Mai mult ca atât, am avut și prim-ministru 
fără studii superioare. Sau alt exemplu: am avut ministru cu vârsta de până la 30 ani. Concluzia 
este evidentă: la actualul curs valutar, salariul prof. univ. ar trebui să crească minim de 2 ori. (Nu 
vorbim despre salariile din România, care-s de 3-4 ori mai semnificative. Afară de aceasta în 
proporții mari aceștia sunt atrași în proiecte europene și remunerați în mod legal). În acest 
context amintim, că până la 1990 cel mai mare salariu oficial era stabilit pentru președintele 
AȘM și nu pentru primul ministru. Un criteriu de bază al salarizării ar trebui să devină activitatea 
științifică a cadrului didactic și publicațiile respective. Amintim, că până la 1990 această 
activitate a fost remunerată (de ex., 1 c.a. echivala cu 30-50 ore didactice)16. Respectiv trebuie 
ridicat statutul pedagogului, în general. La specialitățile pedagogice, prin mecamismul burselor 
și explicațiilor17, trebuiesc atrași cei mai buni liceeni. În caz contrar, nu putem avea liceeni 
performanți. 
12. Consider că o direcție reală de creștere a rolului și prestigiului FȘE (și a USM) ar fi 
organizarea anuală a conferințelor științifice comune cu UAIC, cu participarea largă a cadrelor 
didactice ieșene. De ex., în fiecare primăvară la Iași, iar în fiecare toamnă (octombrie) la 
Chișinău, cu publicarea materialelor respective. Există un Acord de colaborare însă posibilitățile 
lui nu sunt valorificate. 
13. Suntem de părerea, că pe parcursul, cel puțin, a 5 ani (ciclul I și II) nu pot fi întreprinse 
manipulări subiective, voluntariste cu disciplinele (incluse în planurile de învățământ). 
14. Revin la o propunere mai veche. Concomitent cu creșterea contingentului de studenți la USM 
a crescut și numărul facultăților, catedrelor/ departamentelor. De câțiva ani are loc un proces 
invers, de reducere a contingentului de studenți. Evident, că în aceste condiții nu pot fi artificial 
păstrate toate structurile apărute în ultimii 5-10 ani. De aceea, din motive clare, viața impune să 
recurgem la mai multe restructurări și comasări. În calitate de variantă eligibilă merită să fie 
examinată comasarea facultăților de matematică și economie. Alături de altele, aceasta ar 
permite: a) selectarea celor mai buni studenți din cadrul ambelor facultăți și formarea unei 
specialități noi pentru RM „Metode matematice în economie”, în baza căreia s-ar genera și 
viitorii profesori pentru universitate; b) asigurarea unor echilibre între genurila FȘE și la 
facultatea de matematică, respectiv formarea unor colective didactice/ departamente mai 
omogene; c) reducerea unor cheltuieli administrative, posibila majorare a salariilor; d) formarea 
unui contingent de studenți mai echilibrat și posibila rezolvare a unor probleme sociale etc. Până 
la posibila luare a deciziei favorabile în cauză în cadrul FȘE urmează a fi (re)deschis 
Departamentul „Matematica în economie”/ „Metode și modele matematice în economie”. 
 

Concluzii 
 

Concluzia noastră majoră referitoare la acest fapt (repetarea acelor subiecte/ discipline, 

 
valora mai mult, decât acum 1 dol. 
16„Coagularea” colectivelor didactice poate fi realizată prin cercetări comune în cadrul catedrelor/ departamentelor 
17Un argument-cheie al explicațiilor ar consta în teza ce se conține în denumirea materialului nostru „Învățământul 
este și va rămâne prioritatea numărul unu a RM pe termen lung”. Respectiv salariile din domeniu vor crește anual și 
vor fi printre cele mai mari. 
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doar cu alte sinonime) a constat/ constă în lipsa de control adecvat a decidenților respectivi, care 
au tot generat astfel de „programe”. Aceasta mai înseamnă și o irosire în proporție de cca. 50% a 
fondului de timp alocat studiilor universitare. Prin cele menționate se explică și gradul 
insuficient de cunoștințe a absolvenților, adeseori nemulțumirea celor mai performanți studenți/ 
masteranzi (de la care am și aflat mai multe dintre aceste lucruri cu câțiva ani în urmă). 
Majoritatea absolută a disciplinelor analizate nu pot exista concomitent în calitate de discipline 
aparte/ separate. Șefii de departamente trebuie să conștientizeze, că departamentele/ catedrele, 
facultatea etc. trebuie să corespundă intereselor societății, că includerea sau neincluderea unor 
discipline în planurile de învățământ, precum și alocarea unui anumit fond de timp pentru 
acestea, aprecierea lor cu un număr de credite (mai mic sai mai mare) etc. nu trebuie efectuată 
subiectiv, în funcție de preferințele personale etc18. Fiecare caz trebuie argumentat serios. Pe 
parcursul anului universitar curent (2019/2020) e nevoie de reinventariat denumirile și structura, 
conținutul disciplinelor incluse în planurile de învățământ. Se impune reducerea de, cel puțin, 
2,0-2,5 ori a numărului acestora, excluzând pentru totdeauna disciplinele artificiale, multiplele 
repetări etc. Planurile de învățământ trebuie să fie stabile, cel puțin, pe parcursul a 5 ani (ciclul I 
și II). Orice includere și/sau excludere a unei discipline, urmează a fi argumentată documentar și 
în timp util. USM, după noi, trebuie să servească în calitate de inițiator în domeniul reglementării 
structurii pe discipline a învățământului superior din RM (perioada post-Bologna). USM trebuie 
să fie model pentru alte instituții de învățământ superior. De ce învățământul trebuie să devină 
prioritate națională a RM pentru câteva decenii?  
 Fiindcă un stat cu cea mai slabă economie din Europa nu poate avea un învățământ mai 
bun, decât ultimul loc. (Decalajele dintre PIB nominal sau export per capita dintre Norvegia, 
Luxemburg, Elveția, Olanda, Danemarca, Slovenia, Finlanda sau Irlanda, pe de o parte, și RM, 
pe de alta, constituie între 30-80 la 1). Fiindcă, în ultimă instanță, toate (necunoașterea măcar a 
identității naționale, a limbii vorbite, nivelul exagerat al corupției și al economiei criminale, al 
managementului public indecent, emigrarea zilnică a peste 100 de oameni etc. etc.) de la 
învățământul slab „se trag”. Deci, pentru a soluționa orice problemă din societate trebuie de 
început de la învățământul de toate nivelurile. Cheltuielile pentru finanțarea învățământului de 
toate nivelurile reprezintă cele mai eficiente investiții pe termen lung. Cu regret, multă lume, 
inclusiv cadre didactice de înaltă calificare, nu înțeleg un lucru simplu, că învățământul este 
nesatisfăcător, că mulți absolvenți ai liceelor nu cunosc lucruri elementare. Aceștia afirmă: noi 
avem copii talentați, câștigători ai diferitor olimpiade etc. Acestora le-am putea replica în glumă: 
„noi trăim foarte bine”, fiindcă avem oligarhi. Câștigătorii olimpiadelor sunt din doar câteva 
licee (max. 10) și aceștia nu-s atât de mulți. Menționăm, că acești câștigători sunt mereu în 
atenția profesorilor individuali. Din cele menționate mai sus rezultă, că reformarea structurii 
planurilor de învățământ trebuie să aibă loc concomitent cu reducerea numărului respectiv de 
instituții, inclusiv prin comasări și prin transformarea unor actuale instituții mici etc. în filiale ale 
celor mai reprezentative. Pentru început (2020) până la 15-20 de instituții. Nu pot exista 
„universități” cu 300 de „studenți”, de fapt, titulari de bilete studențești. 
 
 
 
 

 
18În cadrul acestui studiu au fost elaborate și două Anexe cuprinzătoare cu informații detailate privind cele peste 200 
discipline predate acum diferitor specialități/ specializări economice. Însă din cauza restricțiilor de volum, ele nu au 
putut fi incluse în varianta finală a prezentului material. 
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Anexa 1. Lista disciplinelor predate studenților FȘE (ciclul I) și aprecierea lor  
(cu specificarea specialităților respective)19 

 

 

 

 
19Elaborat în baza orarului pentru anii de studii 2016/2017 și 2017/2018. Nu au fost incluse disciplinele generale: 

limba străină și educația fizică 
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Note: 1. Anexa a fost întocmită în baza „Orarului” pentru semestrele I, III și V al anului de 

studii 2017/2018 și a „Orarului” pentru semestrele II, IV și VI al anului de studii 2016/2017. 
2. Specialitățile FȘE: FB- Finanțe și Bănci; BA – Business și Administrare; CON - 

Contabilitate; CIE –Cibernetică și informatică economică; MK – Marketing și Logistică; TUR – 
Turism; (din 2017) SHTA –Servicii hoteliere, turism și agrement (ciclul I). 
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Anexa 2. Lista disciplinelor predate masteranzilor FȘE (ciclul II), anul de studii 2017/18 
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Note. 1. În cadrul studiilor de masterat pregătirea tinerilor are loc la următoarele specialități: 
Administrarea Afacerilor (AAF); Administrare bancară (AB); Audit și expertiză financiară 
(AEF); Contabilitatea întreprinderii (CÎ); Finanțe publice și fiscalitate (FPF); Gestiunea 
finanțelor și contabilitatea în afaceri (GFCA); Management și Marketing Hotelier și Turism 
(MHT); Managementul resurselor umane (MRU); Studii în marketing (SMK). 

2. Anexa a fost întocmită în baza „Orarului” (sau „Planurilor de învățământ”) pentru 
semestrele I, II și III anului de studii 2017/2018. 
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Abstract 

In general, the ultimate goal of the national education system is to prepare future adults, 
members of the same society who will have and respect common values. As a result, the school is 
only one side of the social system, and the changes within it can’t be remarkable in the absence 
of changes directed at the level of the other social aspects: economic, political, 
communicational, cultural, spiritual - all deeply marked by the insistent presence of digital in 
public and personal spaces, both professional and personal. Thus, this requires finding 
structures that flexibly and efficiently combine interventions from all fields, transformations that 
involve the formation of a positive attitude towards integration from a perspective, as cordial as 
possible to the school's inclusion in aspects of diversity specific to the digital age. This society-
wide approach must ensure the observance of the principle of normalization, more precisely, to 
ensure the access for all categories of people to the ontological models and to the standards of a 
quality life. The expression ,,school for diversity” is the correspondence of the phrase ‘school for 
all’ and represents the aspiration for the perception and acceptance of physical, socio-cultural, 
linguistic and psychological differences between children and / or students, the aim being to give 
everyone the opportunity to learn according to his own rhythm, possibilities, his own needs, 
these situations being possible to achieve in the conditions of a school from the digital age, 
which comes with multiple mechanisms for self-expression, according to the individual features 
of the actors of the didactic process. 
Keywords: digital age, diversity, school 
JEL:  I 21  
 
 

1. Introducere 
 

Transformarea digitală reformulează lumea profesională în mai multe aspecte. 
Comunicarea și colaborarea au devenit mai rapide, mai ușoare și disponibile la nivel mondial, 
extinderea lumii online a deschis calea către noi modele de afaceri și profesii, iar munca fizică și 
sarcinile de rutină sunt preluate din ce în ce mai mult de roboți și automatizări. Aceste schimbări 
afectează caracteristici ale pieței viitoare a locurilor de muncă, cum ar fi organizarea muncii, 
relațiile angajator-angajat și cerințele de calificare și, de asemenea, influențează ceea ce educația 
de astăzi trebuie să realizeze [1]. Tehnologiile TIC și digitale fac parte din viața de zi cu zi 
pentru majoritatea angajaților de astăzi. Majoritatea locurilor de muncă folosesc computere 
desktop cu conexiune în bandă largă la internet. Calculatoarele portabile și alte dispozitive 
portabile sunt, de asemenea, răspândite pe scară largă, ceea ce permite angajaților să își 

 
1Conferențiar universitar Dr., Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, 
natalia.burlacu@iis.utm.md, natburlacu@gmail.com 
2Doctorand UPS "Ion Creangă" din Chișinău, profesor, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, România, 
patry_vl@yahoo.com 
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organizeze munca mai flexibil din punct de vedere al timpului și al locației. Acordurile 
corespunzătoare dintre angajatori și angajați pot beneficia de echilibrul muncă-viață și de 
sentimentul de autonomie și independență.  

 
2. Educație și muncă  

într-o lume informațională 
 

Datorită tehnologiei, angajații își pot aranja mai ușor programul de lucru. În același timp, 
Comisia Europeană avertizează că lucrul la distanță de la domiciliu și obligația de a fi disponibil 
constant prin e-mail și telefon pot dizolva linia de divizare între muncă și timp liber și pot 
provoca stress. Prin urmare, educația de astăzi ar trebui să includă lecții despre autogestionare și 
reziliență și să încurajeze capacitatea generației viitoare de a lua parte proactiv la modelarea 
mediului în care vor lucra. Drept urmare, modelele tradiționale de carieră și angajarea 
contractuală fixă pot fi înlocuite din ce în ce mai mult cu trasee de carieră mai fluide și mai puțin 
liniare și de un număr din ce în ce mai mare de freelancing și de muncă independentă [1]. 

Pe lângă o organizare a muncii mai flexibilă, orientată spre proiect și forme diverse de 
contracte de muncă, digitalizarea perturbă piața muncii sub formă de automatizare și utilizarea 
inteligenței artificiale. Ocupațiile slab calificate sunt mai puțin afectate de automatizare și 
relocare deoarece implică sarcini care necesită interacțiune și contact fizic (de exemplu, activități 
manuale, cum ar fi lucrări de îngrijire, personal de securitate). În schimb, munca în producție și 
sarcinile cognitive de bază, cum ar fi introducerea datelor, pot fi înlocuite de mașini și algoritmi.  

Cu toate acestea, dezvoltarea provoacă nemulțumire în rândul populației care se teme de 
distrugerea locurilor de muncă. Mai ales lucrătorii fără educație, cu pregătire slabă sau medie și 
puține abilități digitale se tem că pot fi înlocuiți de tehnologie. Preluarea schimbării și șomajul ar 
putea afecta comportamentul și dispoziția oamenilor. Această constatare indică faptul că este 
important să oferim populației în cauză o perspectivă, pregătind-o pentru schimbările viitoare și 
facilitând dezvoltarea personală sub formă de învățare pe tot parcursul vieții [1]. 

Pregătirea elevilor pentru metode de lucru agile, munca în echipă și managementul de 
proiect, ar trebui încurajate mai puternic în școli, de exemplu, prin utilizarea mai multor activități 
interdisciplinare de proiect. Contractele de muncă care se încheie pe perioade determinate 
presupun că elevii și studenții trebuie să învețe să-și gestioneze proactiv cariera și să fie rezistenți 
la incertitudine. Noile forme de angajare prezintă un risc de incertitudine și, probabil, mai multe 
lacune în viața profesională. În plus, sistemul de învățământ superior și formarea profesională ar 
putea fi nevoite să se adapteze în viitor, integrând mai bine conceptul de învățare pe tot parcursul 
vieții în structurile instituționale și politice existente. Opțiunile de a studia sau de a obține 
calificări profesionale suplimentare în diferite momente ale vieții ar trebui să fie mai accesibile 
[1]. 

Pe plan mondial, anticipările analiştilor Ambient Insight (SUA) făceau cunoscută o 
creştere de 23% pentru modelul eLearning până în 2017, în comparare cu doar 7% pentru 
educaţia tradiţională. Considerăm că aceste procente demonstrează fără echivoc perspectiva spre 
care se îndreaptă educaţia secolului XXI și anume, utilizarea tehnologiei în sălile de clasă. 
Viitorul educației va fi utilizarea de programe hibrid și îmbinarea între metodele de învăţare în 
clasă şi cele online. Beneficiile digitalizării educaţiei se reflectă în creşterea calităţii procesului 
educaţional, în reducerea costurilor şi a timpului consumat cu activităţi colaterale (de exemplu, 
cu documentarea). România a făcut mari eforturi, materializate în rezultate excepţionale, de a 
introduce tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în procesul de învăţământ. Între 2001 şi 
2009, s-a derulat programul SEI - Sistemul educaţional informatizat [9], care a adus laboratoare 
informatizate, soft educaţional şi instruire pentru profesori în toate şcolile şi liceele din ţară. 
După aderarea României la UE, prin accesarea unor fonduri europene s-au finanţat multe 
proiecte de dotare cu tehnologie, dar mai ales de formare a cadrelor didactice pentru folosirea 
acesteia la clasă. Toate acestea, plus alte iniţiative, fac ca în România să se contruiască o 
"fundaţie" foarte bună în vederea construirii edificiului digitalizării [9,10]. 
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Copiii erei digitale sunt familiarizaţi cu calculatorul, tableta, ba chiar şi cu telefonul 
mobil şi interacţionează cu jocurile şi poveştile virtuale încă de mici. Însă, pe măsură ce cresc şi 
intră în sistemul educaţional de masă, ei constată că între realitate şi ce învaţă la şcoală există un 
decalaj destul de mare. Astfel, adoptând tehnologiile noi, şcoala se apropie mai mult de copii. 
Vorbim aici de instrumente digitale reale care pot deveni un suport extraordinar, complementar 
procesului de învăţare. Ele există deja şi sunt folosite în şcolile româneşti. Dar este foarte 
important ca şi dascălul să fie pregătit pentru a folosi resursele digitale şi să fie convins de 
utilitatea lecţiilor interactive. Iar instruirea de care vorbim trebuie continuată tot restul vieţii. 

România are astăzi cea mai mare bibliotecă de conţinut educaţional digital din Europa, cu 
peste 3.700 de lecţii multimedia dezvoltate de SIVECO, cu peste 45.000 de obiecte de învăţare 
reutilizabile, pentru 21 de discipline. Obiectele de învăţare reutilizabile (Reusable Learning 
Objects) sunt create pentru a fi incluse în lecţii pe tablete, laptop, computer sau chiar telefon, 
mutând accentul de pe profesor, pe elev. Astfel, viitorul educaţiei se întâmplă deja [9, 10].  

De generaţii, şcoala oferă acelaşi model clasic de învăţământ, bazat pe memorarea unui 
corp de cunoştinţe relativ neschimbat, sub autoritatea magistrală a profesorului care trebuie 
ascultat. Ei bine, modelul acesta e respins de elevii „digitali” de azi. Şcoala trebuie să se 
adapteze. Când profesorul scrie la tablă, cu spatele la elevi, se adresează mai degrabă vârfului de 
cretă, şi nu elevilor săi. Lecţiile interactive îl eliberează de această rutină de transcriere, îi permit 
să-şi petreacă timpul de la oră interacţionând cu elevii, cu faţa la ei, descoperind cunoaşterea 
împreună. Aşadar, contrar temerilor unora, tehnologia nu dezumanizează ora, ci dimpotrivă, îi dă 
profesorului mai mult timp faţă în faţă cu elevii, rezolvă unele probleme de comunicare şi 
găsește metode de a transmite valorile esenţiale către noii elevi, într-un mod în care aceştia le pot 
recepţiona [9,10]. 

Un studiu efectuat de Parlamentul European (PE) în perioada 2017-2018 analizează 
competențele digitale ale elevilor și ale profesorilor și relevă discrepanțe majore între cele două 
categorii. La nivel european, arată raportul, elevii au abilități digitale ridicate în general, deși 
există diferențe de la o țară la alta și de la un mediu la altul. În privința abilităților, diferențele de 
gen sunt neglijabile în rândul elevilor actuali, dar e mult mai puțin probabil ca fetele să își 
transforme aceste competențe într-o carieră. Iar elevii, în general, au nevoie să li se transmită, în 
școală, abilități precum gândirea de calcul și abilitățile de antreprenoriat. Pe de altă parte, 
profesorii și instructorii, deși folosesc adesea instrumente digitale, nu le adaptează suficient și în 
mod relevant în actul pedagogic. Mai mult, marea majoritate a profesorilor nu participă sau o fac 
doar sporadic la activități de dezvoltare profesională care se concentrează pe educația digitală. 
Mai mult, le lipsește pregătirea și cadrul de sprijin (inclusiv curriculumul) pentru a-și concentra 
predarea către dezvoltarea unor abilități necesare în epoca digitală [8].  

Referitor la poziția României în context european, în privința pregătirii educației pentru 
era digitală, studiul PE analizează pregătirea piețelor, societăților și sistemelor de învățământ, în 
ansamblu, pentru adaptarea la epoca digitală și menționează și România, de câteva ori, în acest 
context. Referindu-se la datele statistice studiul arată că, în Uniunea Europeană, majoritatea largă 
(84%) dintre gospodării prezintă acces la un calculator. Dar diferențele între țările membre sunt 
mari: dacă, în Luxemburg, 85% dintre elevii de liceu folosesc calculatorul cel puțin o dată pe 
săptămână, acest lucru este valabil doar pentru 29% dintre elevii români. 
Cu cât mai puțini elevi au acces la calculator, cu atât mai mic este procentul celor care au 
abilități digitale peste nivelul de bază. Din acest punct de vedere, Bulgaria, Grecia și România 
sunt pe ultimele locuri în Europa [8]. 
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Graficul nr. 1. Numărul elevilor de liceu care au dezvoltate abilități digitale de bază 

 

 
 

Sursa: https://www.edupedu.ro/educatia-romaneasca-in-faza-cand-e-obligata-sa-fie-regandita-pentru-era-digitala-
ce-spune-un-studiu-al-parlamentului-european/ [8] 

 
România este pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre elevii de 16-19 ani care au 

abilități digitale peste nivelul de bază. Astfel, doar 19% dintre elevii români din categoria 
menționată au astfel abilități peste nivelul de bază (la polul opus, peste 80% dintre elevii din 
Finlanda și Luxemburg au abilități peste nivel de bază). Procentul se situează între 70-80% în 
alte țări europene, între 60-70% în nouă țări europene, iar media UE este de 57% [8]. 
 

Graficul nr. 2 .  Numărul elevilor de liceu cu abilități digitale peste nivelul de bază  
 

  
 

Sursa: https://www.edupedu.ro/educatia-romaneasca-in-faza-cand-e-obligata-sa-fie-regandita-pentru-era-digitala-
ce-spune-un-studiu-al-parlamentului-european/ [8] 

 
Digitalizarea oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie de provocări societale 

semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și creativitatea, pot contribui la 
îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor învățării.  

Cu toate acestea, fenomene precum dezinformarea reprezintă un pericol pentru societățile 
democratice și deschise, marginalizând și mai mult grupurile vulnerabile. Integrarea tehnologiei 
în scopuri educaționale a rămas în urmă în toate statele membre ale Uniunii Europene 
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(UE). Divergențele persistă în ceea ce privește furnizarea infrastructurii și a echipamentelor 
digitale și disponibilitatea competențelor în domeniu. Este esențial ca cetățenii să fie bine 
pregătiți pentru un viitor din ce în ce mai interconectat și mai globalizat, prin investiții în 
aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera și participa în mod pozitiv la societate în 
era digitală [6].  

Regândirea educației în era digitală trebuie să fie o chestiune centrală pentru decidenții 
actuali, iar motivele esențiale sunt: 
 Doar educația poate produce o forță de muncă pregătită pentru slujbele viitorului și 

pentru o piață a muncii în schimbare. Regândirea educației în era digitală constituie o 
precondiție pentru competitivitatea Europei pe plan global, pe viitor; 

 Doar educația poate oferi precondițiile incluziunii sociale și participării egale a 
cetățenilor europeni în democrația digitală. Regândirea educației este un mijloc de 
garantare a valorilor europene (egalitate, democrație, statul de drept) [8]. 
Când vorbim despre valorile europene ne referim la diversitate în școală, de obicei, la 

diferențele culturale dintre elevi. Se presupune, în general, că diversitatea caracterizează mai ales 
școlile cu elevi proveniți din medii multiculturale. Această presupunere s-a dovedit greșită. 
Cercetările au arătat că, de obicei, există mai multe diferențe între elevii etichetați cu „aceeași” 
identitate culturală decât între cei cu identități „diferite”. Diversitatea școlară nu ține în principal 
de cultură sau etnie. În cadrul fiecărui grup etnic sau cultural de elevi, vom găsi elevi care se 
descurcă foarte bine și elevi mai slabi, precum și elevi cu diferite nevoi de învățare. 

Diversitatea din rândul elevilor reprezintă o mare provocare pentru școală. Dacă această 
problemă nu este abordată adecvat, poate afecta realizările elevilor și statutul lor social în viața 
de adult. Să-i oferi fiecărui elev o șansă egală de succes în școală înseamnă să înțelegi nevoile de 
învățare ale fiecăruia și să răspunzi acestor nevoi individual. Echitatea în educație nu înseamnă 
să le dai tuturor la fel, ci să-i oferi fiecăruia ceea ce are nevoie. Dar cum poate o instituție de 
învățământ să se ocupe de diversitatea din școală fără personal specializat și fără a avea timp s-o 
descopere? O posibilitate destul de anevoioasă ar fi să se ocupe de fiecare caz atunci când apare. 
O altă posibilitate este pregătirea personalului didactic să fie sensibil la diversitate. 

Pentru a gestiona o astfel de diversitate în școală, personalul trebuie fie conștient și 
deschis față de diversitatea elevilor din punct de vedere al caracterelor, stilurilor de învățare, 
sexelor, grupelor de vârstă, nevoilor de dezvoltare etc. Deși ar fi de dorit ca profesorii să 
cunoască profilul specific al fiecărui elev din punct de vedere al învățării, acest lucru nu este 
realizabil. Școlile nu dispun de personal specializat, iar profesorii și directorii nu au timp pentru 
a descoperi toate acestea. Însă, cultura școlară trebuie să încurajeze deschiderea față de 
diversitate, astfel încât cadrele didactice să ia în calcul diversitatea atunci când planifică și 
predau lecțiile și îi evaluează pe elevi. 

Educația pentru toți este condiția pentru asigurarea accesului la educație și la calitatea 
acesteia pentru toți copiii, fiind identificate două obiective generale în vederea realizării acesteia: 
 asigurarea posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, indiferent de cât de 

diferiți sunt ei și cât se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de la ceea ce societatea 
a denumit normal. Participarea presupune în primul rând accesul și apoi identificarea 
modalităților prin care fiecare să fie integrat. Accesul are în vedere posibilitatea copiilor 
de a ajunge fizic la influențele educative ale unei societăți (familie, școală, comunitate), 
de a se integra în școală și de a răspunde favorabil solicitărilor acesteia;  

 calitatea educației se referă atât la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, 
ale conținuturilor învățării, cât și la calități ale agenților educaționali, care să sprijine 
învățarea tuturor categoriilor de elevi, să asigure succesul, să facă sistemul deschis, 
flexibil, eficient și efectiv. 
Fiecare școală care dorește să fie deschisă și flexibilă, prin aplicarea principiilor 

incluziunii, trebuie să demonstreze, prin managementul pe care îl propune, următoarele: 
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o înțelegerea reală și recunoașterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a 
șanselor persoanelor cu cerințe speciale, și nu ca o simplă plasare a copiilor 
împreună;  

o recunoașterea legăturilor dintre educația incluzivă și valorizarea diversității umane 
prin promovarea unui etos școlar care valorizează toți copiii și familiile lor;  

o favorizarea unui climat de sprijin flexibil și oferirea unor răspunsuri adecvate 
cerințelor individuale prin oferta educațională a școlii;  

o susținerea implicării comunității locale în dezvoltarea programelor și a ofertelor 
educaționale pentru toate categoriile de elevi din școală;  

o favorizarea accesului personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesională 
care să susțină/ sprijine dezvoltarea practicilor incluzive. 

Școala incluzivă pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, unică și 
irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există personalități, grupuri, motivații, rațiuni 
și puncte de vedere diferite. Considerăm că promovarea educației incluzive/ integrate în școlile 
din sistemul de învățământ trebuie să aibă la bază următoarele principii-cadru: 

 toți elevii au dreptul să participe la toate activitățile incluse în programa școlilor 
obișnuite;  

 în timpul programului școlar, personalul didactic și de specialitate se va implica 
direct în susținerea pe toate căile a integrării maximale a elevilor cu cerințe 
educaționale speciale;  

 școala va trebui, printr-o serie de schimbări radicale în domeniul curriculumului, 
să vină în întâmpinarea tuturor cerințelor educaționale ale elevilor, fără a leza 
demnitatea și personalitatea acestora. 

În condițiile educației incluzive, clasele/ grupele de elevi vor include copii apropiați ca 
vârstă și nivel de experiență socioculturală. Aplicarea acestor principii în practica școlii pentru 
diversitate presupune, din partea personalului didactic și de specialitate, o serie de calități, cum 
ar fi: 

 să aibă responsabilitatea recunoașterii nivelului de competență profesională și 
dorința de perfecționare a capacităților de lucru în condițiile educației integrate și 
ale școlii incluzive;  

 să manifeste o atitudine critică și constructivă, prin propuneri concrete și realiste, 
în sprijinul includerii copiilor cu cerințe educative speciale în clasele unde își 
desfășoară activitatea; 

 să demonstreze o implicare totală în procesul didactic, astfel încât să satisfacă într-
o măsură cât mai mare cerințele educaționale ale elevilor din clasă;  

 să trateze elevii cu demnitate și respect și să dea dovadă de considerație față de 
situația particulară în care se află copiii cu cerințe educative speciale; 

 să aibă convingerea că educația integrată și școala incluzivă presupun cu 
necesitate activitatea în echipe de specialiști (profesori, educatori, profesori de 
sprijin, consilieri școlari, asistenți sociali, psihopedagogi specializați în activități 
cu diferite categorii de copii cu cerințe speciale).  

 
3. Concluzii 

 
În concluzie, dimensiunea interculturală a unui proces educativ de calitate joacă un rol 

deosebit de important în societatea modernă, prin capacitatea sa de a îmbogăți creativ sistemul 
general de valori, dar și prin abilitatea da a împărtăși în mod efectiv aceste valori cu cei din jurul 
nostru. Acest fenomen va avea o consecință logică și necesară: dezvoltarea inevitabilă a unor 
relații bazate pe toleranță, înțelegere și flexibilitate între cetățenii lumii de azi. 
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Abstract 
 

  In today’s society full of responsibilities and commitments, the balance between work and 
family has become a predominant problem. Difficulties in maintaining the balance between 
professional and family life are determined mostly by reduced care facilities and the children's 
education, the monitoring system of children's education being undeveloped. The article is 
elaborated based on a sociological study "The parents between the necessity of work and family 
responsibilities." (1047 questionnaires with mothers having children of pre-school age, 20 
sociological interviews, conducted by CCD of NIER.  

The results of the studies highlight that parents deal with difficulties in establishing and 
maintaining the balance between numerous requests of family and professional life. Family 
reconciliation measures between work and family are still underdeveloped and many mothers 
confront work conditions that don't allow them to balance work and professional 
responsibilities. 
Keywords: family life, children, preschool, professional 

 

1. Introducere 

Până la declararea independenței, munca femeilor, implicit a mamelor, în țara noastră era 
practic obligatorie, totodată, existau diverse practici informale și formale pentru a ajuta femeile 
să combine rolurile de angajată și de mamă (sistem de creșe, grădinițe pus la dispoziția 
părinților). Cu toate acestea, menținerea unui echilibru între activitatea profesională și cea 
familială nu era ușoară. Actualmente, majoritatea mamelor continuă să lucreze pentrumenținerea 
unui nivel de viață acceptabil pentru familie, dar persistă problema accesibilității și calității 
serviciilor de supraveghere și educare a copiilor. De asemenea, există așteptări ca femeile să se 
implice și să contribuie semnificativ atât în viața profesională, cât și în cea familială. Astfel, la 
etapa actuală mamele sunt puse în situația de a apela și la alte forme de îngrijire a 
copilului/copiilor (bone, grădinițe private etc.). 

Serviciile de îngrijire a copiilor au obținut o atenție din ce în ce mai mare în ultimii ani în 
întreaga Europă, ca remediu împotriva scăderii natalității, ca instrument de susținere a dezvoltării 
copilului și a integrării sociale și ca principală cale de reconciliere între muncă și familie. 
Accesul la servicii de înaltă calitate de îngrijire pentru copii reprezintă o condiție principală 
pentru ca mamele să se întoarcă la locul de muncă după concediul de maternitate sau concediul 
de îngrijire a copilului. Indiferent de motivul pentru care părinții aleg să se întoarcă la locul lor 
de muncă, fie că este din motive economice sau din orice alt motiv, îngrijirea copilului este un 
element esențial de care părinții țin cont [9, p.40]. 
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Rezultatele studiului denotă că cea mai accesată formă de îngrijire la care părinții 
apelează este grădinița de stat. Doar 15,8% din părinții intervievați au menționat că copilul lor a 
început să frecventeze grădinița până la vârsta de 2 ani. Astfel, majoritatea copiilor cuprinşi în 
instituţiilepreşcolare au vârsta între 3 şi 6 ani ceea ce denotă lipsa segmentului de servicii pentru 
îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani. Potrivit datelor statistice în 2019, ponderea copiilor cu 
vârsta de până la 3 ani în instituțiile preșcolare a reprezentat 11,2%. Rata de cuprindere a copiilor 
de până la 3 ani cu servicii de îngrijire a copiilor de vârstă fragedă, acesta fiind și un indicator în 
cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, constituind în anul 2019 - 23,0%[8]. 

Interviurile realizate cu părinții au evidențiat o serie de probleme ce țin de activitatea 
instituțiilor de educație preșcolară, precum: insuficiența personalului în grădinițe, supra-
aglomerarea instituțiilor, lipsa condițiilor de calitate (igienă, hrană), colectarea surselor 
financiare neoficiale și faptul că programul de muncă al instituțiilor preșcolare nu coincide cu cel 
de lucru al părinților. La toate aceste probleme se mai adaugă și problema regimului de 
funcționare redusă a grădinițelor de stat în perioada de vară. În acest context vom sublinia că unii 
angajatori au menționat că ”avem multe mămici care vara își iau concediu din cont propriu”. 
Începând cu primăvara 2017, la decizia conducerii Ministerului Educației, a început practica 
nereușită a vacanțelor totale de 42 de zile în grădinițe, oferite în intervalul 01 iunie – 31 august, 
în condițiile în care angajații cu copii au un concediu obișnuit de maxim 28 de zile calendaristice 
anual[6]. 

Din cauza posibilităților financiare reduse, doar 3,4 % din părinți au menționat că copilul 
lor frecventează grădiniță privată și 3,5% creșă privată. 6,5% din părinți sunt puși în situația de 
a-și lăsa copiii cu prietenii sau vecinii.  

 
Figura 1.Formele de îngrijire la care părinții cu copii de vârstă preșcolară apelează (în %) 

 
Sursa: Studiul ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale”, INCE, CCD,  2019. 

 
În conformitate cu datele prezentate în figura 1., 27,8% din respondente au declarat că au 

apelat la suportul bunicilor sau a altor rude. La întrebarea de ce bunicii nu se implică în îngrijirea 
nepoților, doar 1,8% au menționat că ei sau soțul/soția nu permit acest lucru și tot atâtea procente 
că bunicii nu doresc. În celelalte situații, acest lucru nu se întâmplă din cauza unor factori 
obiectivi: bunicii sunt departe (locuiesc într-un alt oraș/țară) – 49,7%; continuă să fie angajați în 
câmpul muncii - 19,8%; nu pot avea grijă de nepoți din cauza vârstei sau a stării de sănătate – 
15,5%; bunicii nu mai sunt în viață – 7,7% și alte cauze – 3,7%. Studiile în domeniu relevă însă, 
că pentru copiii de vârstă preşcolară bunicii joacă un rol important, în vederea integrării eficiente 
a acestora în instituţiile preşcolare, în stabilirea legăturilor de prietenie şi comunicare cu alţi 
copii, în comunicarea eficientă cu educatorii etc.  Mai mult decât atât, relaţia bunici-nepoţi este 
una profundă, bazată pe dragoste necondiţionată, respect, acceptare, empatie, sprijin şi suport 
psihoemoţional. Bunicii îndeplinesc un rol important în afirmarea identităţii personale a 
copilului, a sentimentului de apartenenţă şi solidaritate [7].  

14,5% din totalul participantelor la studiu au subliniat că au apelat la serviciile unei 
bone/dădace. Din considerentul că această formă de îngrijire este costisitoare, 29,7% nu au 
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apelat fiindcă banii obținuți la serviciu le-ar ajunge doar pentru achitarea serviciilor 
bonei/dădacei. 45,4% fiindcă nu au încredere în persoane străine și restul au invocat alte motive. 
Din totalul celor care au apelat la serviciile unei bone sau dădace 62,3% erau foarte mulțumiți și 
mulțumiți de serviciile oferite, 14,5% nici mulțumite și nici nemulțumite și restul nemulțumiți și 
foarte nemulțumiți (23,2%). Activitatea bonelor (baby-sitter) nu este reglementată suficient în 
Republica Moldova, aceasta este în prezent posibilă înregim de titular de patentă, iar luarea 
acestei patente nu necesită întrunirea unui anumit set de condiții care să fie verificate de stat la 
momentul acordării patentei (cazierul judiciar, studiile, certificatul medical etc.). 

Cel mai frecvent, femeile cu copii mici din municipiul Chișinău, se confruntă cu 
necesitatea de a avea un orar de muncă flexibil (46,6%), altfel spus, de a-și adapta programul de 
lucru la cerințele familiei. Flexibilitatea timpului de lucru este crucială pentru capacitatea 
angajaților de a combina munca cu familia, este îndeosebi benefică pentru tinerii părinți fiindcă 
aceasta poate contribui la un echilibru mai bun între muncă și familie[4, p.10]. Tinerii sunt cei 
care cel mai mult se confruntă cu dificultăţi de echilibrare a muncii şi familiei, prin urmare, 
tinerii reprezintă grupul de angajaţi care pare a fi cel mai predispus de a fi afectați de conflictul 
muncă-familie. Mulţi dintre ei fiind proaspăt căsătoriţi şi la începutul carierei profesionale, încă 
nu şi-au format nişte deprinderi de a echilibra în mod eficient sarcinile aferente acestor roluri – 
rolul parental/marital şi cel profesional [5]. Unele studii au relevat că programele flexibile de 
muncă sunt esențiale și pentru angajarea mamei (cu normă întreagă) după naștere, reducând 
conflictul muncă-familie și îmbunătățind gradul de utilizare a timpului [4, p.10]. 

Volumul mare de muncă dar și insuficiența personalului din anumite domenii de 
activitate condiționează necesitatea reținerii peste program. Astfel, 33,7% din totalul mamelor 
intervievate au menționat că s-au aflat în asemenea situație.   

 
Figura 2. Situații cu care se confruntă mamele la locul de muncă, %  

(totalul răspunsurilor întotdeauna și deseori). 

 
Sursa: Studiul ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale”, INCE, CCD,  2019. 

 
Problema cea mai acută a mamelor cu copii de vârstă preșcolară ține de îngrijirea 

copilului în situațiile în care se îmbolnăvește. Mai multe mame au recunoscut că este necesar să 
aloce timp pentru diagnosticul și tratamentul copiilor în cazul îmbolnăvirilor.31,1% din mamele 
chestionate au subliniat că s-au confruntat la locul de muncă cu nemulțumirea angajatorului de a 
lua concediu medical pentru a-și îngriji copilul bolnav. Numărul total de zile, pe parcursul 
ultimelor 3 luni, în care respondentele au lipsit de la serviciu, aflându-se în concediu medical de 
îngrijire a copilului a fost de 4099. 279 de mame au declarat că s-au aflat în concediu medical, în 
mediu o mamă s-a aflat 14 zile în concediu medical. 49,5% din respondente au menționat că s-a 
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întâmplat în ultimele 3 luni să lucreze cu toate că ar fi trebuit să-și ia concediu medical din cauza 
stării de sănătate a copilului.  
 

Tabelul 1. Populația ocupată după durata săptămânii de lucru în 2017 (mii) 
 Ambele sexe Bărbați Femei 
Total 1207,5 609,2 598,3 
0-20 ore 96,3 34,7 61,5 
21-30 de ore 201,8 95,6 106,2 
31-39 ore 180,4 79,4 101,0 
40 ore 418,8 207,9 210,9 
41 și peste 310,3 191,6 118,8 

Sursa: www.statistica.md 
 
Potrivit datelor studiului, 22,8% dintre mamele cu copii de vârstă preșcolară au declarat 

că muncesc mai mult de 8 ore pe zi. De asemenea, potrivit datelor statistice 310,3 mii de 
persoane au o durată a săptămânii de lucru mai mare de 41 de ore (Tabelul 1.). Acest lucru 
denotă că acești părinți sunt în situația de a-și reduce timpul petrecut cu copilul/copiii și de a se 
implica în măsură mai mică în activitățile educaționale ale acestora. Studiile în domeniu au 
relevat că copii ale căror mame au program de lucru non-standard în primii 3 ani de viață pot 
prezenta un nivel mai slab cognitiv de dezvoltare. De asemenea, programele non-standard de 
muncă fac dificilă monitorizarea de către părinți a copiilor. De asemenea, s-a constatat că părinții 
care lucrează până la ore târzii au probleme în programarea activităților de somn, de muncă, de 
acasă și de agrement[10]. Părinții intervievați recunosc că îndeosebi, munca în ture prezintă 
careva implicații negative. ”Nu sunt bune serviciile de noapte nici pentru mine, nici pentru 
copii”. Cei care lucrează în schimburi, în special în schimburi de noapte le este greu să jongleze 
cu multiplele responsabilități. Tații, de exemplu au posibilități limitate de a se implica în 
creșterea copiilor, iar mamele trebuie să planifice foarte atent îndeplinirea zilnică a activităților 
de la domiciliu.  

La polul opus, o altă categorie de mame au evidențiat problema posibilităților limitate de 
muncă part-time pentru mame. Astfel, în unele situații mamele își doreau să se integreze în 
câmpul muncii de la o vârstă mai fragedă a copilului, optând pentru un program de muncă 
parțial, însă în lipsa posibilității acestuia ele trebuie să muncească pe unitate deplină sau deloc. 
”Inițial, eu doream să ies pe jumătate de normă, adică 4 ore dar nu mi s-a permis. Mi s-a spus 
ori de tot, ori deloc”.  

Dacă interpretăm decizia de a lucra part-time drept una luatăîn mod voluntar, 
posibilitatea crescută de a beneficia de un asemenea tip dearanjament de lucru poate fi privită ca 
o oportunitate pentru femei de a obţine unvenit dintr-o activitate care poate fi combinată cu 
îndeplinirea celorlalte responsabilităţi [3]. În anumite situații munca part-time ajută femeile să-și 
echilibreze viața de familie cu viața profesională. În unele studii s-a stabilit că femeile care 
lucrează cu normă parțială raportează un nivel mai mare de fericire acasă și mai mare satisfacție 
cu copiii lor decât femeile care lucrează cu normă întreagă [2].  
 

Tabelul 2.Populația ocupată după programul de lucru în 2017 (mii). 
 

 Ambele sexe Bărbați Femei 
Total 1207,5 609,2 598,3 
Complet  1140,1 577,7 562,4 
Parțial 67,4 31,5 35,9 

Sursa: www.statistica.md 
 

Actualmente, tații au un rol important în oferirea de suport soțiilor în îngrijirea și 
educarea copiilor, mai mult decât atât, idealul tatălui modern este reprezentat prin a fi grijuliu și 
activ în viața copilului. Deși implicarea bărbaților în realizarea treburilor casnice are rol de 
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întărire asupra familiei, progresele în ceea ce privește diviziunea sarcinilor sunt lente. De cele 
mai multe ori, partenerul care câștigă mai puțin din munca plătită este cel care face o pondere 
mai mare din munca neplătită, în timp ce partenerul care câștigă cel mai mult se va specializa pe 
piața muncii pentru a maximiza venitul gospodăriei. În pofida creșterii câștigurilor medii lunare 
înregistrate atât de femei, cât și de bărbați, disparitatea de gen persistă în Republica Moldova. În 
continuare, femeile câștigă mai puțin decât bărbații, în 2018, câștigul salarial mediu brut lunar pe 
economie a fost de 6268 lei, pentru femei, 5800,7, iar pentru bărbați de 6779,4 [1].  

Datele din Figura3 ne relevă că divizarea zilnică a activităților familiale rămâne 
asimetrică și foarte tradițională, femeile fiind în continuare, responsabile în principal, de 
îngrijirea copilului și sarcinile de uz casnic. Studiul Utilizarea timpului pentru îngrijirea copiilor 
de către părinții din Moldova, realizat de către Biroul Național de Statistică, relevă că în mediu 
populația alocă 2,1 ore pe zi pentru activități de îngrijire a copiilor. Mamele acordă semnificativ 
mai mult timp copiilor decât tații: 2,4 ore față de 1,3 ore.  

 
Figura 3. Implicarea părinților în educația și îngrijirea copiilor 

 
 

Sursa: Studiul ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale”, INCE, CCD,  2019. 
 
Toate dificultățile descrise mai sus contribuie nemijlocit ca rata de ocupare în rândul 

mamelor cu copii de vârstă preșcolară să fie mai redusă cu 13% decât în rândul celor care nu au 
copii de vârstă preșcolară (Tabelul 3.). Astfel, în absența unorsoluții suficiente,femeile aleg să 
părăsească piața forței de muncă după apariția copilului, pentru o perioadă mai lungă de timp, 
decât să se confrunte cu condiții de lucru care nu-i permit să-și echilibreze responsabilitățile 
profesionale și familiale.  
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Tabelul 3. Rata de ocupare în 2018 (în %). 
 

 Total Bărbați Femei 
Total 48,4 47,8 49 
Persoane care nu au nici un copil de vârstă preșcolară 48,8 44,3 53,8 
Persoane care au cel puțin un copil de vârstă preșcolară 47,6 55,6 40,9 

Sursa: www.statistica.md 
 
În condițiile în care echilibrul dintre viața profesională și cea personală este acea situație 

caracterizată prin satisfacție, conflict de rol minim și funcționare optimă a angajatului/angajatei, 
atât în sarcinile și rolurile de la locul de muncă, cât și în cele din viața personală/de familie,  
concilierea între activitatea profesională și viața privată/de familie rămâne în Republica Moldova 
la nivel de deziderat. Totodată, lipsa concilierii dintre muncă și viața de familie continuă să fie 
un factor de discriminare indirectă a femeilor pe piața muncii.   
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Abstract 
 

The article explores the national normative framework in the Republic of Moldova for the 
field of school competence assessment in primary education. The essence of the content is given 
by the social-economic changes in the Republic of Moldova over the last decades, which have 
imposed radical changes in the education system, by modifying the school's value guidelines, by 
the conceptual design of new educational policy documents: The Republic of Moldova’s 
Education Code, Educational Standards, National Curriculum, Framework Plan, Methodology 
on Organizing Criteria Assessment through Descriptors in Primary Education etc. It is 
emphasized that promoting the teaching of skills, matching education of the national system with 
the time requirements, has made the revision of the legislative framework and the recent 
educational policy documents a direct condition. Knowledge and use of the legal and normative 
framework by educational actors ensure that the process of skills assessment at primary 
education level is effective and aligned with European and international best practices. Used 
methods: scientific documentation, comparison, interpretation, analysis, synthesis, genera-
lization, abstraction. 
Keywords: normative framework, values, competences, assessment, assessment of school 
competences, educational standards, evaluation reference 

 
1. Introducere 

 
Dezbaterile privind conceptul de competenţe în Republica Moldova au devenit, în ultima 

perioadă, subiect de interes public. Paradigma educației axate pe competenţe reflectă rezultatele 
cercetărilor în domeniul ştiinţelor educaţiei, conform cărora educabilul poate realiza, în mod 
exemplar, transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte şi situaţii reale de 
viaţă. Sincronizarea sistemului naţional la imperativele timpului, la standardele europene, a 
condiționat nemijlocit și revizuirea cadrului legislativ şi normativ. Ca rezultat, revizuirea 
cadrului legislativ la nivel macroeducaţional, a inflențat într-o manieră constructivă sincronizarea 
documentelor de politici educaționale la nivel microeducaţional, evaluarea eficienţei învăţării 
bazată pe competenţe fiind, în acest sens, un domeniu semnificativ.  

În aceste configurații, Legea învățământului [13], adoptată în anul 1995, cu modificările 
ulterioare, deși progresistă la etapa respectivă, nu mai putea răspunde în mod eficient 
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problemelor stringente dictate de noile realități, de schimbările intervenite între timp în mediul 
educaţional. Apare ca necesitate alinierea sistemului educațional la bunele practici europene și 
internaționale. Ca rezultat, după o perioadă de consultări și dezbateri, în anul 2014 este adoptat 
Codul Educației al Republicii Moldova [3], ca act normativ legislativ fundamental în domeniul 
învățământului de toate nivelurile, ce reglementează sub toate aspectele raporturile juridice, 
funcționarea sistemului educațional național, reprezentând, inclusiv, şi temelia procesului de 
evaluare a competenţelor școlare în învăţământul primar.  

 
2. Competențele – delimitări conceptuale 

 
Examinând Codul Educației al Republicii Moldova [3] în raport cu problema enunțată, 

este necesar să ne oprim,pentru început,asupraart. 26, misiunea învățământului primar, potrivit 
căruia „Învăţământul primar contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă şi creativă 
şi asigură dezvoltarea competenţelor necesare continuării studiilor în învăţământul gimnazial”. 
De fapt, acest enunţ marchează nota distinctivă a cercetării noastre –competenţele, ca finalități 
educaționale, de formarea/dezvoltarea cărora depinde asigurarea continuității între nivelurile şi 
ciclurile de învățământ. Simultan, se profilează elementul de noutate ce ține de modernizarea 
structurii sistemului de învățământ (art. 12), corespunzător Clasificării Internaționale Standard 
a Educației (ISCED-2011) [2], nivelul 1 – învăţământ primar fiind clasat ca ISCED 1. Elaborată 
iniţial de UNESCO în anii ’70, Clasificarea Internațională Standard a Educației [2], serveşte 
drept instrument pentru compilarea şi prezentarea statisticilor de educaţie, atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional. Realmente, prin prevederile Codului Educației al Republicii Moldova [3]de 
racordare a structurii sistemului educaţional la ISCED – 2011, țara noastră se aliniază la cerințele 
Uniunii Europene, ipostază cu efect direct și asupra procesului de evaluare a competenţelor în 
învățământul primar.  

Evidențiem, în mod special și aspectele privind evaluarea şi scara de notare stabilite de 
Codul Educației al Republicii Moldova [3], art. 27 (8): „Învățământul primar se finalizează cu 
testarea națională organizată în baza metodologiei elaborate și aprobate de Ministerul 
Educației”. Testarea națională reprezentând modalitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare a 
competențelor elevilor la sfârșitul învățământului primar, ISCED 1. Concomitent cu aceasta, 
subliniem, cu privire le evaluare, că art. 16 prevede:(1) Scopul evaluării este de a orienta şi 
optimiza învăţarea; (5) În învăţământul primar, evaluarea rezultatelor învăţării este criterială şi 
se efectuează prin descriptori [3]. Totodată, analiza retrospectivă a Legii învățământului (1995) 
[13], art. 14 (1), potrivit căruia „în instituţiile de învăţământ aprecierea cunoştinţelor se face 
prin note de la 10 la 1 şi prin calificativele „admis", „respins"... versus Codul educației al 
Republicii Moldova (2014) [3], art. 16 (5), „în învăţământul primar, evaluarea rezultatelor 
învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori”, ne permite să sesizăm că, actualmente, 
cercetătorii din domeniu şi factorii de decizie ai sistemului educațional optează pentru o evaluare 
criterială a rezultatelor învăţării, efectuată prin descriptori. 

Este relevant și art. 44 (1) „Evaluarea rezultatelor şcolare are ca obiectiv evaluarea 
nivelului de dezvoltare a competenţelor elevilor în baza standardelor educaţionale de stat[3]. 
Or, din perspectiva evaluării, „standardele de performanţă reprezintă interfaţa dintre curriculum 
şi evaluare” [20, p.18]. Prin urmare, o condiție esențială, ce ar asigura eficacitatea și calitatea 
evaluării competențelor în învățământul primar, potrivit art. 44 (1), este respectarea şi 
modernizarea Standardelor educaționale [23]. Precizăm, în acest context, că o altă condiție 
„reorganizarea și racordarea sistemului de învățământ într-un cadru conceptual semnificativ și 
coerent” [27, p. 5], a determinat la rândul ei modernizarea în 2012 a Standardelor educaționale 
[23]. Revizuirea standardelor a fost necesară pentru a racorda obiectivele fundamentale ale 
educației, formarea competențelor, la dinamica și nevoile sociale, aspecte specificate și în Codul 
Educației al Republicii Moldova [3]. „Standardele educaţionale” [23], în conformitate cu art. 39 
(1) din Codul Educației al Republicii Moldova [3] „constituie un ansamblu de documente 
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normative şi reprezintă un sistem de criterii şi norme referitoare la nivelul de calitate care se 
doreşte a fi atins de diverse componente şi aspecte ale sistemului educaţional”.  

Merită atenție, în ipostazele problemei studiate și art. 39 (2) litera b), care prevede 
„standardele educaţionale de stat în învăţământul general vizează structurarea la elevi a 
competenţelor definite prin Curriculumul național”, dar și alineatul (5) „standardele 
educaţionale de stat constituie baza… şi pentru evaluarea  obiectivă  a nivelului de pregătire 
generală a persoanei, indiferent de tipul, locul şi forma de realizare a învăţământului” [23]. C. 
Cucoş confirmă caracterul evaluativ al standardeloreducaţionale menționând: „standardele 
educaţionale sunt norme evaluative construite la nivel macroeducaţional, care sintetizează 
cerinţe globale ale educaţiei redate în termeni de competenţe generale, dar decelabile la nivelul 
proceselor şi produselor educaţionale” [5, p. 169]. 

O altă conjunctură ce consolidează statutul standardelor este chiar noțiunea de standard, 
delimitată drept„declarații generale asupra scopurilor care definesc un ansamblu de așteptări; un 
set de afirmații care definesc ceea ce părțile interesate trebuie să cunoască și să realizeze în 
cadrul sistemului educațional, în scopul de a măsura progresul, a îmbunătăți planificarea și 
alocarea resurselor și a evalua eficacitatea” [27, p. 319]. Scopul standardelor educaționale [27], 
vizează creșterea calității în educație, asigurarea aceluiași nivel de educație de bază pentru toți și 
aduce plusvaloare procesului de evaluare [3]. Standardele sunt structurate pe trepte de 
învățământ și pe arii curriculare, vizând comunicarea (arta limbajului), matematica, științele, 
științe sociale, domeniul artelor fine, dezvoltarea fizică, sănătatea și securitatea. Totuşi, după 
cum afirmă autorii, „indiferent de felul cum sunt structurate, standardele educaționale tind să 
acopere toate aspecteledezvoltării personalității în educație” [27, p. 5].  

Evidenţiem, concomitent, că standardele educaționale au caracter multiaspectual, vizând 
laturile de bază ale procesului de învățământ – predarea, învățarea și evaluarea, având în vedere 
competențele necesare de formare-evaluare prin fiecare disciplină școlară. Standardele 
educaționale reprezintă nivelurile de capacitate instructiv-educativă ale elevilor pe care aceștia 
trebuie să le atingă la finele treptei de învățământ (în cazul dat, ne referim la învățământul 
primar, ISCED 1). În aspect practic, o evaluare curentă sau finală autentică, nu poate fi 
concepută în afara Standardelor educaţionale [27], ele enumerându-se printre documentele de 
bază, elaborate la nivel macroeducaţional. G.Cristea afirmă că „evaluarea se bazează pe 
standarde naționale elaborate la nivel de sistem, aplicate la nivel de proces” [4, p. 197]. Acest 
tip de document reprezintă componenta de bază reglatoare pentru proiectarea și realizarea 
activităților de predare-învățare-evaluare la nivelul sistemului și procesului educațional, având 
statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor de competențe ale elevilor. Normele respective 
reflectă expectaţiile sociale, vizând ceea ce va ști, va ști să facă și cum va fi elevul la o anumită 
treaptă de învățământ [25, p. 6]. Deci, evaluarea competențelor în învățământul primar trebuie 
asigurată prin indicatori de performanță și standarde educaţionale, pentru realizarea unor testări 
naționale operante [4].  

O altă etapă importantă, care a avut repercusiuni şi încă urmează să-şi pună amprenta 
asupra procesului de evaluare a competențelor în învățământul primar, este modernizarea, în 
2018, a documentului de politici educaționale – Curriculumul Naţional [6],care reprezintă a doua 
generaţie de curricula centrate pe competenţe,prima generaţie de curricula centrate pe 
competenţe, fiindelaborată și implementată în 2010 [7]. 

Potrivit documentului care definește fundamentele conceptuale, metodologice și 
praxiologice ale politicilor curriculare pentru învățământul general – Cadrul de Referință al 
Curriculumului Național (2017): „Curriculumulul  include toate experiențele planificate riguros 
pentru a fi formate elevilor în școală, spre a atinge finalitățile învățării la cele mai înalte 
standarde de performanță permise de posibilitățile lor individuale” [1, p.7]. Componenta-cheie a 
curriculumului pentru învăţământul primar o constituie sistemul de finalităţi exprimate în 
termeni de competenţe [6, p.10]. 
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3. Evaluarea competențelor școlare 
 
Un alt document reglator, esențial, al Сurriculumului Național (2018) [6] îl reprezintă 

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal [21]. Documentul respectiv este 
aprobat prin ordinul ministerului de resort, pentru fiecare an de studii în parte, fiind obligatoriu 
pentru toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Planul-cadru [21] asigură 
fiecărui elev oportunități de formare și dezvoltare a unui sistem de competențe în spiritul 
valorilor naționale și internaționale, pentru a accede la următoarele niveluri de învățământ. El 
legiferează organizarea procesului educațional în învățământul primar, inclusiv şi evaluarea 
finală (testarea națională) la absolvirea şcolii primare care, de regulă, se desfășoară la fiecare 
sfârşit de an şcolar. 

În contextul promovării învăţământului de calitate, a devenit inevitabilă conceptualizarea 
şi elaborarea unor instrumente de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării. Or, 
problema fundamentală cu care se confrunta sistemul educaţional la o anumită etapă, era modul 
practic în care actorii educaţionali evaluaurezultatele învățării. Astfel, constatăm că în 2014, a 
fost creat Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor [21]. Esen-
țialmente, „referențialul este un sistem structurat de criterii, de repere sau indicatori pe baza 
căruia se circumscriu, în plan real, dimensiunile, componentele, conținutul unui anumit profil de 
formare, ale unui curriculum, ale unui program de educație, unei profesii” [21, p.7]. Experţii 
relatează că referenţialul de evaluare asigură transferul de la evaluarea tradiţională (decon-
textualizată) la evaluarea pe competenţe (integrativă, autentică) și facilitează procesul de 
proiectare a evaluării. Baza evaluării, numită în literatura de specialitate standard (etalon), 
trebuie să fie atins de elev și include componente structurale ce determină realizarea obiectului 
evaluării: standardele ↔ referenţialul de evaluare (criterii, indicatori, descriptori) [21]. 

Dintre documentele de bază ce reglementează evaluarea competențelor școlare, aprobate 
de ministerul de resort, evidențiem Metodologia de organizare şi desfăşurare a testării naţionale 
în învăţământul primar [14](elaborată pentru fiecare an de studii în parte). Potrivit metodologiei, 
coordonarea acţiunilor de organizare şi desfăşurarea testării naţionale în învățământul primar 
este asigurată:  

a) pe plan național – entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare şi Comisia 
Naţională de Examene;  

b) în raion/ municipiu – organul local de specialitate în domeniul învăţământului;  
c) în instituţia de învăţămînt – administraţia instituţiei de învăţământ [14].   
Documente semnificative pentru problema în discuţie, sunt Metodologiile privind 

organizarea evaluării criteriale prin descriptori în învăţământul primar (2015, 2016, 2017, 
2018) [16, 17, 18, 19],însoţite de Ghidurile metodologice Evaluarea criterială prin descriptori în 
învăţământul primar (2015, 2016, 2017, 2018) [8, 9, 10, 11]. Elaborate în temeiul Codului 
Educaţiei al Republicii Moldova [3](art. 16, alin. 5; art. 152; art. 3), metodologiile respective au 
scopul de a reglementa acţiunile manageriale şi didactice privind procesul de implementare a 
evaluării criteriale prin descriptori. Reforma dată a produs în învăţământul primar, ca principală 
schimbare, înlocuirea sistemului de notare cifrică cu descriptori de performanţă, raportaţi la 
criterii de evaluare anunţate anterior învăţării [16], fiind implementată în toate școlile din 
Republica Moldova. 

Evidențiem că generalizarea rezultatelor monitorizării continue a procesului de 
implementare a ECD în instituțiile de învățământ și a documentelor enumerate anterior, a 
determinat aprobarea de către ministerul de resort, în 2019, a unui document exhaustiv 
Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar (MECD), 
clasele I-IV [15] și a Ghidului de implementare a metodologiei privind evaluarea criterială prin 
descriptori în învățământul primar. Clasele I-IV [105]. Dintre elementele de noutate ale MECD 
2019 [148], remarcăm lista de produse transdisciplinare recomandabile la diverse discipline și 
clase în vederea asigurării, la nivelul procesului evaluativ, a abordărilor transdisciplinare 
promovate de Curriculumul pentru învățământul primar [12, p. 6]. 
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Această modalitate de apreciere (ECD) este, cu precădere, dezideratul paradigmei 
psihocentriste, cu suficiente valenţe formative în raport cu elevul. Potrivit autorilor metodologiei 
ECD „proiectarea curriculară centrată pe competenţe asigură un cadru optim pentru ca evaluarea 
să se realizeze în situaţii cât mai autentice (reale), iar nivelul competenţei să se poate stabili pe 
baza unor indicatori de performanţă organizaţi în jurul unor criterii clare și transparente” [16, p. 
6]. Acest sistem nou de evaluare (ECD) este conceput „în cheia noilor abordări ale evaluării – ca 
apreciere, ca emitere de judecăţi de valoare despre ceea ce a învăţat și cum a învăţat elevul, pe 
baza unor criterii precise, bine stabilite anterior și raportate la descriptorii de performanţă 
individuali” [16, p. 6].  

Un document reprezentativ sub aspect evaluativ, ce îşi propune să furnizeze actanților 
educaționali suport în asigurarea continuității între nivelurile de învățământ, îl constituie 
„Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din 
perspectiva implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD), 2018 [22]. Or, trecerea 
de la învăţământul primar la cel gimnazial reprezintă o schimbare esențială pentru elevi, pentru 
depăşirea cu succes a acesteia fiind necesară acţiunea conjugată a tuturor factorilor implicaţi în 
educaţie, care îşi pun amprenta asupra psihicului lor.  

Autorii metodologiei presupun că „asigurarea continuității în implementarea ECD la 
nivelul clasei a IV-a și a V-a va avea efecte de adaptare eficientă a elevilor de clasa a V-a, va 
contribui la dezvoltarea personalității acestora și va garanta realizarea finalităților curriculare 
exprimate prin competențe școlare, dacă accentul demersurilor va viza posibilitatea adaptării 
cadrelor didactice și manageriale din treapta gimnazială la o generație de elevi care, timp de 
patru ani, a învățat fără note, aplicându-se paradigma ECD”  [26, p. 10].  

 
4. Aspecte specifice în procesul educativ  

din Republica Moldova 
 

În logica celor expuse mai sus, transformările social-economice care au avut loc în 
Republica Moldova în ultimele decenii au impus schimbări radicale în sistemul educaţional, prin 
modificarea orientărilor valorice ale şcolii, prin conceptualizarea noilor documente de politici 
educaționale. Ca rezultat, reușita derulării procesului de evaluare a competențelor școlare în 
învățământul primar va fi asigurată de respectarea următoarelor documente de politici 
educaționale: 

Figura 1. Cadrul normativ al evaluării competențelor școlare  
în învățământul primar din R. Moldova 
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Așadar, în pofida anumitor probleme socio-economice, în ultimii ani, R. Moldova a 
realizat progrese semnificative în modernizarea cadrului legislativ și normativ educațional, cu 
repercusiuni evidente și asupra domeniului evaluării competențelor școlare, dovadă servind 
documentele examinate anterior. Deducem că elaborarea și implementarea recentelor documente 
de politici educaționale asigură funcționarea eficace a sistemului educațional în aspect de 
evaluare a competenţelor în învăţământul primar, dar și alinierea la bunele practici europene și 
internaționale. Direcţiile de evoluţie a acestor transformări pozitive sunt, în opinia noastră, o 
rezultantă a investigării praxisului educaţional, investigare coroborată cu achiziţiile teoretice din 
câmpul ştiinţelor educaţiei. Totodată, examinarea documentelor de politici educaționale din 
prisma problemei cercetate, ne permite să identificăm cele mai potrivite soluţii în rezolvarea 
acesteia. 

În sinteză, atunci când vorbim de domeniul evaluării competențelor școlare în context de 
cadru legislativ și normativ, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:   

• actul normativ legislativ fundamental în domeniul învățământului ce reglementează sub 
toate aspectele raporturile juridice, funcționarea sistemului educațional național este Codul 
Educației al R. Moldova [3]; 

• standardele de performanţă reprezintă interfaţa dintre curriculum şi evaluare [27];  
• curriculumulul școlar include toate experiențele planificate riguros pentru a fi formate 

elevilor în școală în vederea atingerii finalităților învățării [6]; 
• planul-cadru legiferează organizarea evaluării finale (testarea națională) la absolvirea 

şcolii primare [21];  
• evaluarea rezultatelor învăţării în învăţământul primar este criterială şi se efectuează prin 

descriptori, paradigmă însoţită de metodologiile ECD [15, 16, 17, 18, 19] și ghidurile 
metodologice ECD [8, 9, 10, 11, 12]; 

• potrivit cadrului legislativ-normativ învățământul primar se finalizează cu testarea 
națională;  

• coordonarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a testării naţionale este asigurată de 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a testării naţionale în învăţământul primar [14]; 

• asistența metodologică privind trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial (trecerea 
de la calificative la note) este susținută de Reperelemetodologice privind asigurarea continuității 
la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării ECD [26];  

• pentru promovarea evaluării de calitate a competențelor școlare în învățământul primar, 
este imperios cunoașterea și valorificarea noului cadru normativ-juridic.  

Cu toate progresele semnificative, înregistrate în modernizarea evaluării competențelor 
școlare, dovadă servind documentele examinate anterior, identificăm şi un şir de probleme, 
inclusiv:  

1. Se impune o intervenţie în cadrul procesului de formare profesională continuă cu privire la 
necesitatea formării competențelor cadrelor didactice privind evaluarea competențelor 
transdisciplinare în învățământul primar de tip inter- transdisciplinar (test integrativ). 

2. În marea lor majoritate, studiile realizate la problema cercetată (evaluarea rezultatelor 
școlare/competențelor) vizează mai mult/în special învăţământul de masă. Pentru elevii 
supradotați, imigranţi etc. multe aspecte psihopedagogice privind evaluarea rezultatelor școlare 
nu sunt luate în considerare. Problematica din jurul promovării accelerate a elevilor identificaţi 
ca supradotaţi sau talentaţi este exclusă din majoritatea literaturii de specialitate. Majoritatea 
testelor atât curente, sumative, naționale sunt concepute/ preconizate pentru elevii cu nivel mediu 
de dezvoltare. În acest context apare întrebarea: Ce se întâmplă sau ce facem cu elevii 
supradotați? Să ne resemnăm cu faptul că au calificativul Foarte bine/nota 10 la un test de 
evaluare națională, care este conceput pentu elevul mediu, când, de fapt elevul are un potențial 
mult mai mare? De ce nu este valorificat potențialul maxim al elevului respectiv, de ce nu 
solicităm de la el ce are mai bun, maximul? Or, societatea prezentă atât la nivel național, cât și la 
nivel global are nevoie de oameni competenți, care să ofere ce au mai valoros. 
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  Toate acestea, rămân întrebări deschise la care vom continua să medităm și să aducem 
răspunsuri ulterioare. 

 
Concluzii 

 
În urma celor prezentate anterior, putem afirma că, în vederea perfecționării evaluării 

competențelor școlare în învățământul primar se recomandă: 
 accentuarea funcției formative/formatoare și reglatorii a evaluării competențelor școlare, 

fapt ce implică sprijinirea elevilor pentru a conștientiza și interioriza criteriile de succes, 
și pe această bază – pentru a-și forma capacitatea de autoevaluare prin acordarea unei 
ponderi mai mari evaluării inter- transdisciplinare a competențelor școlare în 
învățământul primar; 

 conceperea evaluării nu ca o etapă suprapusă procesului de învățare, ci ca un act integrat 
activității pedagogice și asigurarea continuității la nivelul treptelor de învățământ în 
contextul evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar; 

 diversificarea tehnologiei de evaluare și creșterea gradului de adecvare a acestora la situații 
didactice concrete prin deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spațiului 
școlar (competențe relaționale, comunicarea învățător-elev, disponibilitățile de integrare 
socială); 

 personalizarea actului evaluativ prin contextualizarea instrumentelor, a criteriilor și 
aprecierii la subiecții examinați, la contextul sociocultural, la liniile de evoluție ale lumii 
actuale; 

 centrarea evaluării pe rezultatele pozitive, nesancționarea în permanență a celor negative și 
transformarea elevului într-un partener autentic al învățătorului în evaluare prin 
autoevaluare, interevaluare și evaluare controlată. 

 
Bibliografie 

 
1. Cadrul de Referinţă al Curriculumului Național. Aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, nr. 432 din 29 mai 2017. 
2. Clasificarea internaţională standard a educaţiei ISCED 2011. Montreal, 2012. 
3. Codul Educaţiei al Republicii Moldova: nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324. 
4. Cristea, G.C (2002). Pedagogie generală. București: EDP. 
5. Cucoș, C.  (2008). Teoria și metodologia evaluării. Iași: Polirom. 
6. Curriculum național (2018). Învățământul primar. Chişinău: Lyceum. 
7. Curriculum școlar pentru clasele I-IV (2010). Chișinău. 
8. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar (2017). Clasa 1. Ghid 

metodologic. Crudu, V., Gaiciuc, V. (coord.), Chișinău: Învățătorul Modern. 
9. Legea învăţămîntului 1995. 
10. Marin, M., Gaiciuc, V., Stratan, V.; Crudu, V., Gaiciuc, V. (coord.). Repere metodologice 

privind asigurarea continuității la nivelul clasei a 4-a și a 5-a din perspectiva implementării 
ECD (2018). Chișinău: Învățătorul Modern. 

11. Metodologia de organizare şi desfăşurare a testării naţionale din învăţământul primar 
(2019). 

12. Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori înînvățământul primar (2019). 
Clasele I-IV. Chișinău. 

13. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori (2017). Clasa 1. 
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău. 

147



14. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori (2017). Clasa 2. 
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău. 

15. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori (2017). Clasa 3. 
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău. 

16. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori (2018). Clasa 4. 
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău. 

17. Mihăescu, M (2011). Evaluarea formativă în contextul învăţării. Bucureşti. 
18. Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2019-

2020. Chişinău. 
19. Pogolşa, L.m Bucun, N. (coord.). Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice 

formate elevilor (2014). Ch.: S.n. (F.E.-P „Tipografia centrală”). 
20. Pogolșa, Lilia, Bucun, Nicolae. (coord.). Standarde educaționale (2012). Chișinău: Lexon-

Prim, (Tipogr. „Reclama”). 

148



 
 

INNOVATIVE-ARTISTIC PRAXIOLOGY:  
IMPLEMENTATION SUGGESTIONS 

 
PRAXIOLOGIA INOVATIV-ARTISTICĂ:  

SUGESTII DE IMPLEMENTARE 
 

Tatiana BULARGA1 
 
 
 

Abstract 
 

If we refer to the formation of the personality through art, we note that the practice of 
this direction of education far does not meet the technological requirements specific to processes 
of perception-understanding-creation of works of art. In this educational field the approach for 
optimizing theory-practice report acquires instructional, formative and additional artistic 
development valences, due to the principles of creation/recreation-perception of artistic 
products, which stipulates that the artwork exists itself only in interpreting-viewing-listening it – 
process comprising the author's creative mental action, conventionally regarded as a theoretical 
one, with the action of perception and also being considered as a practical one.  

The process of artistic perception in instructive and formative actions is identified with 
the educative action itself. In this process the considerable weight rests on the participative state 
kid to the design, development and evaluation/self-evaluation (through prescription of individual 
behavioral maps, anticipating practical actions, varying operations, performing the tasks by 
choosing the optimal variants for solving) and the dynamics of professional competence of 
teachers to achieve gradually the theoretical design process and practical actuating, by 
identifying educational content and valuable actions, diagnosing the individual resources, 
planning, forming hypotheses, sequential and final evaluation. 
Keywords: formation of the personality, educative action, practical actions, individual 
resources, artistic action. 
 

1. Introducere 
 

Atunci când punem accentul pe praxiologia inovațională avem în vedere reformarea 
pedagogiei concepută ca ştiinţă şi ca practică umanistă, constituită drept sistem deschis, ceea ce 
înseamnă că obiectivul ei prioritar este de a revizui, a re-conceptualiza principiile educaţionale; 
prin constructele sale constitutive, instruire (predare, învăţare, cogniţie) şi educaţie (formare, 
dezvoltare, schimbare), care se afirmă şi ca ştiinţă managerială, insistând prin ambele sale roluri 
asupra unei acţiuni educative calitative, eficace şi progresive.  

În scopul instaurării unei relaţii dinamice între abordările teoretice şi aplicările practice 
reuşite ale demersurilor ştiinţifico-epistemologice, este nevoie de o conlucrare optimă între 
acumulările teoretice şi inovaţiile praxisului educativ. Conexiunile calitative între praxiologie şi 
teorie nu pot provoca de la sine schimbări dorite în procesul educaţional. Dar practica 
educaţională şi studiul acesteia, praxiologia, constituie pentru ştiinţele educaţiei nu numai una 
din cele trei surse de cunoaştere în cercetarea pedagogică, dar şi un temei epistemologic 
semnificativ în stare să contribuie la soluţionarea problemelor pedagogiei, în special, la 
optimizarea relaţiei teorie – practică educativă.  

 
1Profesor Asociat, Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți, Republica Moldova,  
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Asemenea legătură și colaborare eficientă dintre teorie și practică o vedem de pe poziții 
de conlucrare atât pe orizontală (receptivitatea aplicativ-activă a practicienilor la demersurile și 
elaborările științifice, pe de o parte, și valorificarea sistemică și continuă a experiențelor 
inovative ale practicienilor, pe de altă parte), cât și pe verticală, ceea ce înseamnă că praxiologul 
inovativ preia din elaborările teoretice nu totul cu amănuntul, ci doar ideile esențiale pentru a le 
aplica de pe propriile poziții, acestea fiind însoțite de încă 2-3 opțiuni ale actorului procesului de 
schimbare prin inovare practică. 

Dacă e să ne referim la domeniul formării personalității prin artă, observăm că practica 
acestei direcții de învățământ, nici pe de parte nu întrunește necesarul tehnologic specific 
proceselor de receptare-înțelegere-creare a operelor de artă.  

În acest domeniu educaţional demersul pentru optimizarea raportului teorie-practică 
obţine valenţe instructiv-formative și de dezvoltare artistică suplimentare, datorită principiilor 
creării/recreării-receptării produselor artistice, care stipulează că opera de artă există ca atare doar 
în procesul interpretării-vizualizării-audiţiei acesteia – proces care cuprinde acţiunea mentală a 
autorului de creaţie, considerată convenţional ca una teoretică, cu acţiunea de receptare și, 
totodată, fiind considerată ca una practică. Procesul de receptare artistică în cadrul acţiunilor 
instructiv-formative se identifică cu însăşi acţiunea educativă. În acest proces, o pondere 
considerabilă îi revine stării participative a elevului/studentului la acţiunea de proiectare, 
desfăşurare şi evaluare/autoevaluare (prin prescrierea hărţilor comportamentale individuale, 
anticiparea acţiunilor practice, varierea operaţiilor, realizarea sarcinilor prin alegerea variantelor 
optime de rezolvare) şi a dinamicii competenţei profesionale a cadrului didactic de a realiza 
gradual procesul de proiectare (teoretică) şi acţionare (practică), prin identificarea conţinuturilor 
educaţionale şi acţiunilor valorice, diagnosticarea resurselor individuale, planificarea, formarea 
ipotezelor, evaluarea secvenţială şi finală.  

În suita de acţiuni privind implementarea etapizată a praxiologiei inovative în 
învăţământul artistic naţional un loc de frunte este destinat pentru scopurile implementării 
propriu-zise, care se reduc la următoarele: 
 a identifica factorii-stimuli (interni şi externi) ai procesului de integrare a teoriei şi practicii 

din perspectiva unei educaţii eficiente; 
 a documenta şi a examina strategiile de formare a competenţelor profesionale ale 

practicianului; 
 a verifica eficacitatea formativă a modelelor praxiologice de organizare/promovare a 

acţiunii artistice a elevului/studentului (AAaE/S) în contextul a trei medii: educaţional, 
individual şi artistic; 

 a valida elaborările teoretico-metodologice ale sistemului pentagonal, format din cinci 
principii unificatoare ale eficienţei acţiunii didactice a profesorului (ADaP) şi acţiunii 
artistice a elevului/studentului (AAaE/S); 

 a elabora şi a verifica pe teren compartimentul praxiologic al experimentului pedagogic şi 
a implementa conceptul eficienţei în practica educaţională; 

 a formula concluziile şi recomandările practice, orientate spre eficientizarea procesului 
formativ-artistic şcolar şi universitar. 

 
2. Delimitări conceptuale 

 
Considerând acțiunea artistică (AA) drept componentă fundamentală în echilibrarea sferei 

teoretice şi praxiologice, găsim de cuviinţă să identificăm noţiunea de acţiune. Acţiunea este un 
cuvânt de provenienţă latină cu sensul de „acsio”, adică a face, a acţiona. În DEX acţiunea este 
calificată ca „faptul de a acţiona, activitate întreprinsă pentru atingerea unui scop”. Pornind de la 
esenţa noţiunii nominalizate, vom specifica că principalul sens al acesteia se reduce la fenomenul 
de acţionare, însă nu la voia întâmplării, ci pentru a atinge un anumit scop. În legătură cu 
abordarea acţiunii în plan educaţional apare întrebarea: „Care este dimensiunea procesului de 
acţionare?” În literatura de specialitate, acţiunea este tratată drept act practic al unei activităţi. 
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Însă există şi părerea că acţiunea se reduce nu numai la sfera practică, ci cuprinde şi sfera 
proiectării/planificării, adică ceea ce are loc în termeni mentali (teoretici). Cu alte cuvinte, însuşi 
faptul de a înainta scopul acţiunii, intenţia de a proiecta mersul realizării, constituie un pas 
acţional. În acest sens, acţiunea întrece hotarele unei activităţi propriu-zise cu componentele sale 
tradiţionale: scop, motive, operaţii etc. 

Acţiunea artistică a elevului/studentului constituie un microsistem comportamental 
activizat (mobilizat/angajat) de către stimulii pedagogici (principii, metode, tehnici), pentru a 
mări continuu efortul, pentru a-l ajuta pe elev să se înscrie în curba efortului (I. Radu şi M. 
Ionescu). Măiestria pedagogică, în acest sens, implică stimularea orientată a atitudinilor 
elevului/studentului faţă de obligaţiunile instructive şi sociale, faţă de gradul introspecţiei 
scopurilor şi sferei motivaţionale. Orientarea sistemică a personalităţii spre rezultat, însoţită de 
procesele schimbării şi inovării propriilor valori, trebuie susţinută continuu de factorii de 
personalitate: inteligenţă, spirit de iniţiativă, perseverenţă, voinţă autonomă, abilităţi artistice 
sporite, imaginaţie creativă, emoţionalitate, responsabilitate.  

În cadrul experimentului de faţă, au fost luate în calcul atât aspectele legate de sfera 
teoretică (a proiectării) AA, cât şi de sfera ei practică, adică procesul de realizare. Accentul pus pe 
o sferă sau alta a AA, în mare parte, depinde de vârsta de şcolarizare. Astfel, în lucrul cu elevii 
claselor mici o pondere considerabilă vor avea aspectele legate de sfera practică a acţiunii 
elevilor: audio-video, percepere-interpretare, percepere-joc/coregrafie (interpretare vocal-
corală, muziciere vocal-instrumentală, executarea mişcărilor de dans, executarea/crearea jocului 
muzical etc.). În lucrul cu elevii vârstei adolescentine, cu studenţii de rând cu acţiunile cu 
caracter practic, o pondere aparte vor avea acţiunile cu caracter teoretic: proiectare/anticipare, 
ipotetizare, analiză, generalizare etc.  

 
3. Date experimentale 

 
Relaţia Stimul − Răspuns/Comportament în contextul AA este tatonată, mai cu seamă, 

pentru obţinerea unui efect de conexiune scurtă, în defavoarea tendinţei de a varia diversele 
cauze pe care, deseori, în contextul educaţiei, nici nu le luăm în seamă. Mesajul artistic oferă 
persoanei concrete multiple posibilităţi de a varia sentimentele sale. Abilitatea de a varia 
depinde de gradul de manifestare a proactivităţii. Persoana proactivăcreează dintr-un sentiment 
simplu o gamă de noi sentimente şi sensuri, un şirag de sentimente compuse, pe care le aduce la 
un sens fundamental şi viceversa, în timp ce persoana reactivă tinde spre o bagatelizare, 
banalizare a sensurilor, optând mai degrabă pentru o gamă de sensuri care aparţin celor învăţate. 
Puterea performantă a unei persoane în domeniile de artă, şi nu numai, este aceea de a 
operaţionaliza cu libertatea de a alege între stimul (S teoretic/practic) şi răspuns (R 
theoretic/practic) sentimentele sau valorile, deciziile personale sau împrejurările – aspecte in-
dispensabile ale modelului proactivităţii artistice. 

La etapa inițială nu ne propunem, în mod special, să evidenţiem cadenţele eficienţei AA, 
deşi tangenţial, nu vom rata momentul de a evidenţia rolul unui sau altui gen de acţiune practică 
(ADaP, AAaE/S) în ridicarea calităţii procesului educativ/formativ. Aici scopurile scontate sunt 
modeste în plan teoretic, fiindcă accentul principal este plasat pe elaborarea tehnologiilor/ 
tehnicilor de direcţionare cu procesele de funcţionare a elementelor unei acţiuni. Importantă este 
re-conceptualizarea AMA, tratată ca fenomen integrator dintre teorie şi practică, dintre profesor 
şi elev, dintre proiectare şi realizare, dintre stimul-scop (S/S) şi stimul-răspuns-comportament 
(S/R/C).  

La toate etapele experimentale drept fundamente rămân a fi 5 principii ale eficienţei, re-
conceptualizate şi instrumentate metodologic din perspectiva unei educații calitative: 
 principiul proactivităţii („a fi” şi „a şti”); 
 principiul centrării valorice („a fi liber în opţiune”);  
 principiul introdeschiderii artistice („a fi deschis adevărului”, prezenţa stării de 

„deschidere spre frumos, spre intim”); 
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 principiul creaţiei şi creativităţii („a fi inventiv”, prezenţa stării de „stingere în 
noutate”); 

 principiul succesului personal („a tinde continuu spre schimbare într-o nouă calitate”). 
Activitatea muzical-artistică – concepută, în linii mari, ca domeniu educaţional specific – 

orientată spre sporirea randamentului calităţii acţiunii cu acelaşi nume, ca şi întreg sistemul 
educaţiei artistice, este reglementată de cinci principii praxiologice, care stau la baza fortificării 
conceptului eficienţei învăţământului artistic naţional şi nu numai. 

Principiul educaţiei personalităţii proactive, care este conceput ca instrument 
managerial de autoconducere şi autoperfecţionare, este realizat prin: proiectare, decizie, opţiune, 
iniţiativă, independenţă, intraindependenţă. În linii mari, proactivitatea constituie o calitate 
definitorie a omului, şi are funcţie reglatoare pentru toate acţiunile mentale (interne) şi 
comportamentele (externe), aflate în continuă dinamică şi dezvoltare. O asemenea calitate nu 
este o simplă reacţie la stimulii interni sau externi, ci o stare atitudinală, manifestată prin 
asumarea de iniţiative proprii, o calitate integră, formată şi realizată de persoană în mod 
conştient.  

Proactivitatea este rezultanta unui sistem de activităţi direcţionate şi promovate în baza 
alegerii operaţiilor şi a condiţiilor favorabile, orientate spre eficientizarea procesului formativ 
prin schimbare interioară. Proactivitatea nu are neapărat expresie externă, ci, dimpotrivă, 
valoarea refăcătoare a actului realizat în baza acestei calităţi, stări psihice constă în stimularea 
unor conduite interiorizate (B. F. Skinner, cfm. Babii, 2010). Astfel, nici într-un caz nu putem cere 
celui care ascultă muzică să transforme în expresii externe tot ceea ce simte şi ce cugetă în 
legătură cu creaţia muzicală audiată. Mult mai preţioase sunt, în acest context, transferurile pe 
care elevul/ studentul le realizează în expresii comportamentale afective în timpul receptării/ 
cunoaşterii muzicii – acţiune care este, concomitent, exterioară şi interioară. 

Principiul centrării valorice a acţiunii artistice (pe activitate/ acţiune, util/folositor, 
imagine artistică, creativitate), constituie baza atitudinal-conceptuală a elevului/studentului 
pentru achiziţiile spiritual-artistice şi realizările practice; presupune re-dimensionarea factorilor 
personali, atitudinali, comportamentali, responsabili de îmbogăţirea universului intim, de 
cultivarea unei pedagogii a sinelui. Acest principiu prescrie stimularea libertăţii persoanei, care, 
în esenţa ei, nu poate fi decât individuală (G. Albu, 1998). Libertatea opţiunii trebuie să 
depăşească acţiunea în sine, elevul/studentul trebuind să avanseze la ocazia de a acţiona (I. 
Berlin, 1991). Psihologia atestă că mai ales prin proprietatea persoanei de a se propaga din inte-
rior spre exterior sunt relevate scopurile, pentru atingerea cărora actorul procesului depune toate 
eforturile în activitatea sa, adică pentru care el prescrie tendinţele interioare menite să cucerească 
culmile diversităţii valorice în domeniile de înaltă spiritualitate şi creativitate. În contextul 
proceselor macrosistemice, orientarea personalistă ar putea fi calificată drept paradigmă câștig – 
câștig (S. Covey, cfm. Babii, Vladimir, Bularga, Tatiana, 2014), care reflectă profitul obţinut de 
elev/ student de la societate şi care indică ceea ce el însuşi oferă altora. Asemenea paradigmă de 
orientare a elevului/ studentului, constituie un model ideal al educaţiei. În realitate însă, sunt 
frecvente cazurile contrare celui descris anterior, şi anume, când persoana caută să obţină cât mai 
mult profit de la instituţiile sociale şi, în acelaşi timp, să consume cât se poate de puţine resurse 
proprii, care, în cele din urmă, se alege cu paradigma câștig – eşec. 

Principiul introdeschiderii artistice reclamă stabilirea unei corelaţii eficiente a mediilor 
individual şi artistic prin receptarea/ comprehensiunea/ interpretarea deliberată de către 
adolescenţi a mesajului artistic şi a esenţei estetice a operei de artă, precum şi prin proiectarea 
hărţilor personale. Introdeschiderea persoanei spre conţinuturile artistice este certificată de 
comportamentul său profund specific, exprimat de noţiunea „atitudine intenţională a acţiunii” 
(AIA). Acest principiu vine să sporească eficienţa procesului de cunoaştere teoretică şi practică a 
artei pe temeiul că cele două părţi constituente ale principiului focalizează potenţialul şi energiile 
elevului/ studentului atât prin interiorizarea, cât şi prin exteriorizarea materiilor artistice. Puterea 
principiului nominalizat creşte proporţional cu creşterea intensităţii conexionale, iar aceasta face 
să amplifice procesele introdeschiderii artistice a elevului, care mărturisesc despre nivelul 
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performanţei sale specifice. Principiul introdeschiderii afectează în sens pozitiv nu numai agenţii 
educaţiei (profesor/elev/student), ci şi dimensiunea de deschidere a curriculei la disciplinele de 
artă. 

Între performanţă, gândire şi eficienţă (ceea ce produce efectul aşteptat, adică ceea ce 
face să fie atins scopul scontat) există o relaţie reciprocă în care gândirea artistică are un rol 
mijlocitor, de conciliere. Din perspectiva constituirii gândirii ca factor favorizant în structura 
relaţională menţionată anterior, de rând cu identificarea multiplelor tipuri de gândire, în ghidul 
nostru ne referim, preponderent, la gândirea eficientă şi gândirea ineficientă (M. Zlate). Limba-
jul artistic influenţează gândirea, îi dă acesteia mişcare, energie, care, drept urmare, stimulează 
alte organe periferice, inclusiv, sistemele vocal, vizual, tactil şi auditiv. 

Am stabilit că între limbajul vorbirii şi limbajele artistice există tangenţe, relaţionări cu 
semnificaţie reciproc avantajoasă. De exemplu, limbajul vorbirii are pentru limbajul muzical cu 
totul alte semnificaţii decât cele de interferenţă simplă: frază, rimă, accent, intensitate, conţinut 
artistic, imagine, motiv etc. În procesul audiţiei muzicale elevul/ studentul „vorbeşte în sine”, 
„vorbeşte cu universul său intim, cu sufletul”, asemănătoare procese de mişcare au loc şi în 
sistemul vocal intern. Persoana implicată în procesele artistice (audiţie, interpretare, dansare, 
pictură) parcurge calea de la „filozofia muzicală” la „filozofia logicii”, proces care îi determină, 
în mare parte, dinamica eficienţei personale. Eficienţa acţiunii câmpului imagistic creşte în 
funcţie de capacitatea/abilitatea elevului/ studentului de a da curs liber imaginației prin 
intermediul „cuvintelor tacite”. Observările noastre mărturisesc despre faptul că orice 
intervenţie, amestec, implicaţie externă în procesul de percepere muzicală, în special, 
intervenţiile verbale parvenite din exterior, declanşează două situaţii: prima, de complinire a 
blocului experienţial verbal-artistic, a doua – de inhibare şi distanţare de la „traseul verbal” al 
individului. Expunerile altora despre evenimentele muzicale audiate provoacă pentru persoana-
receptor un nonconformism al limbajului propriu, tacit cu cel al majorităţii, al altora. Frica de a fi 
neînţeles, incompatibil, adesea îl face pe elev să accepte limbaje străine, fapt care influenţează 
distructiv asupra a ceea ce numim unicitate, spaţiu / mediu personal / personalist. 

Principiul creaţiei şi creativităţii este condiţia edificatoare a făuririi frumosului şi 
binelui şi autocreării sinelui elevului; a elaborării idealului personal; „cuceririi” propriului 
univers intim. Creaţia şi creativitatea artistică urmează a fi direcţionată astfel încât cuvântul/ 
intonaţia şi tot ce este legat de aceşti factori comunicativi, să aibă un scop permanent de a-şi 
schimba paradigma cu tendinţa de avansare de la noţiune-sens la trăire artistică. Atenţia şi 
efortul elevului/ studentului trebuie să fie orientate permanent spre particularităţile individuale, 
constituente ale obiectului de artă (pictură, muzică, coregrafie) cu complementarul artistic, 
deoarece anume ultimul constituie ceea ce obişnuim să numim prin noţiunile: tipic, caracteristic, 
original. 

Principiul succesului artistic prescrie cauzei şi rezultatelor învăţământului/ educaţiei un 
caracter general şi universal. Angajarea în procesul educaţional a situaţiilor de succes, concepute 
şi instrumentate prin prisma metodologică a principiilor expuse anterior, ar putea contribui, în 
modul cel mai direct, la consecințele progresive şi eficiente ale acţiunii adolescentului, numai în 
cazul şi cu condiţia ca succesul să fie supus examinării, atât ca o condiţie, cât şi ca finalitate a 
educaţiei artistice, fapt care implică aspectul finalităţii, aceasta din urmă susţinută fiind de 
expectanţe, scopuri, proiecte – toate obligându-ne să realizăm planurile trasate conştient şi inteli-
gent. 

Principiile praxiologice deopotrivă cu legile existenţei şi activării, după noi, nu sunt nişte 
postulate amorfe, neschimbătoare, ci imagini inerente ale evenimentelor/ faptelor/ lucrurilor 
schimbătoare, continuu disponibile pentru reformare, refacere. Piatra de încercare în abordarea 
principiilor nominalizate constă în faptul că eficacitatea funcţionării fiecărui principiu este 
examinată de pe poziţiile conexionării poziţiilor/ demersurilor teoretice cu efectele sale practice. 

Eficienţa AaaE/S, având drept fundamente teoretice principiile nominalizate, este studiată 
prin prisma a III niveluri de realizare a obiectivelor implementării praxiologiei inovativ-artistice, 
care se bazează pe următoarele niveluri de realizare: 
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1. Nivelul teoretic,care este chemat să scoată în evidență oportunitățile și riscurile 
elaborărilor teoretice efectuate pe parcurs în domeniul învățământului artistic; 

2. Nivelul cognitiv-proximne conduce spre efectuarea unei activități deidentificare și 
suprapunere a conţinutului manualelor de studii, ghidurilor, recomandărilor metodice și 
altor materiale cu funcție de acoperire didactică, pe de o parte, și racordarea acestora la 
conținutul demersurilor teoretice, pe de altă parte; 

3. Nivelul praxiologic, care din start pune în valoare studiul reuşitei practice atât din partea 
celor care se formează, cât și din partea celor care ghidează procesul de formare propriu-
zisă. 

  La rândul său, fiecare din cele trei niveluri menționate anterior racordează conţinuturile 
sale la scara altor 8 niveluri de formare artistică, cu luare în seamă a următoarelor aspecte: 

1.  de conţinut; 
2.  de atitudine/motivare; 
3.  de proiectare; 
4.  de modelizare; 

5.  de expectare; 
6.  de realizare; 
7.  de evaluare; 
8. de aprobare/dezaprobare. 

 Determinarea nivelurilor de performanță artistică vor permite focalizarea procesului de 
implementare asupra anumitor factori de eficientizare atât a acțiunii artistice a elevului/ 
studentului, cât și a acțiunii cadrului didactic. 

 Acțiunea umană, în parte, acțiunea artistică rămâne a fi, după cum menționam anterior, 
veriga de legătură între teorie și practică, ceea ce ne obligă să evidențiem factorii de însoțire a 
acesteia din perspectiva unei praxiologii eficiente. Printre factorii de însoțire a acțiunii artistice 
vom expune: 
 intervenţiile așa-numitor factori pozitivi, cu aport facilitator și a așa-numitor factori, cu 

aport negativ, adică frenatori. Cert rămâne faptul că de la caz la caz fiecare din acești 
factori poate influența atât cu rază pozitivă, cât și cu rază negativă: nivelul de direcţionare 
cu elementele procesului de empatizare artistică a elevului/studentului; transpunerea în 
rolul altuia, inclusiv, în rolurile artistice; suprapunerea propriilor sentimente cu sentimen-
tele altora; deschiderea intimă prin prisma sensurilor, ideilor artistice etc.  

 motivaţia eficacităţii AA, exprimată prin motivele-stimule: imitare, exersare, realizare 
conform modelului sau „hărţilor” prescrise din exterior, refacere, schimbare, dinamică, 
activism, libertatea deciziei, luarea de iniţiative, autoconducere; 

 succesul motivaţional, abordat în termeni de principiu al stimulării, organizării şi 
realizării AAaE/S; 

 motivele-valori, conceptualizate în proactivitatea artistică și specificate în felul următor: 
• motivul „influenţei tacite” (W. G. Jordan) cu sensul de a influenţa 

elevul/studentul prin felul de „a fi”, de a radia  ceea ce eşti, a audia şi 
pricepe arta, a o crea, interpreta – toate fiind stimulate de factorul-motiv: 
„influenţă tacită”; 

• motivul „satisfacţiei de durată” (St. R. Covey) este o necesitate 
primordială în legătură cu activitatea artistică. Acest motiv oferă persoanei 
rezistenţă, tărie de caracter în reluarea repetată a acţiunii; 

• motivul transferului artistic asupra altor domenii de activitate; 
 comunicarea artistică, realizată prin mijloace specifice limbajului 

(ex., muzical) şi altor arte (intonaţie, verbalizare poetică, mi-
mică/pantomimă, mişcări ritmice/de dans); 

 stimularea externă şi internă; 
 rezultatul (efectul) real şi ideal; 
 evaluarea şi autoevaluarea comportamentelor proprii şi ale altora; 

De la bun început am menționat că desfășurarea eficientă a acțiunii artistice și obținerea 
unui rezultat dorit poate avea loc doar în urma respectării unor pași realizați etapizat.  

Prin urmare, la etapa întâi ar trebui să fie înaintată întrebarea-stimul, care poate fi atât de 
natură emergentă, adică venită din interior, cât şi de natură exogenă, venită din exterior. De 
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exemplu, în calitate de întrebare-stimul poate fi o informaţie cu sens de provocare: „ce este 
aceasta?”,adică are loc o situație de atenţionare. 

La etapa a doua ar fi nevoie de o reflexie a conlocutorului prin analiza stimulului parvenit 
fie din interior, fie din exterior și aducerea unor anumite explicaţii provizorii, cu caracter 
ipotetic. Etapa a treia se reduce la acceptarea sau respingerea de către respondent a stimulului 
parvenit din exterior prin actul de conservare a proiectului acţiunii sau chiar excluderea 
definitivă a acesteia din câmpul mental. La etapa a patra are loc luarea deciziei și elaborarea 
proiectului de acţionare practică. Etapa a cincea, din considerente logice, ar trebui consacrată 
întru totul realizării acţiunii propriu-zise prin efecte reale: intonare, ritmizare, verbalizare, 
desenare, schematizare etc. Evident, etapa a şasea o rezervăm pentru evaluarea şi autoevaluarea 
rezultatelor acţiunii, documentarea incidentelor negative şi analiza cauzelor care au provocat 
aceste incidente. 

În concluzie la acest capitol vom menționa că orele de curs şi orele extracurriculare sunt 
alcătuite dintr-o suită de acţiuni, care trebuie să aibă valoarea unui eveniment acţional, pentru 
care este caracteristică prezenţa: 
 stimulului sau stimulilor emergenţi, exogeni; 
 conţinutului acţiunii propriu-zise; 
 dramaturgiei desfăşurării acţiunii: introducere, expoziție, dezvoltare, culminație, repriză, 

încheiere; 
 motivaţiei-scop, motivaţiei-scopuri; 
 mediilor de desfăşurare: instructiv-educaţional, exprimat prin presiune formativă, stare de 

dependentă; individual, exprimat prinlibertatea opţiunii, starea independentă; artistic, 
susținut de schimbările calitative, starea intraindependentă; 

 capacității de a urma rigorile unor anumite principii; 
 finalităților care să aibă efect practic. 

O muzică care comunică ceva neesenţial, nonvaloric, adică lipsită de sens, implică o 
gândire muzicală ineficientă, dar poate şi o gândire muzicală critică (?). Situaţia de caz cu care 
se confruntă cercetătorii domeniului educaţional muzical este alta, cea a existenţei deficiențelor 
între procesul cunoaşterii, care operează cu noţiuni, concepte şi cunoştinţe specifice muzicii şi 
imaginile senzitive care sunt create pe cale empirică, adesea, inconştient.  

Raportate fiind la particularităţile cunoaşterii în termeni logistici, de raţionalizare, 
cogniţia/ percepţia muzicală lasă mult de dorit. Deşi se intenţionează a orienta elevii spre o 
cunoaştere raţională, conştientizată a fenomenelor muzicale, totuşi, practica dovedeşte că 
gândirea muzicală operează cu puterile atitudinii emoţionale/ afective, situate faţă în faţă cu 
valorile spirituale, morale şi materiale, ceea ce este cu neputinţă de realizat în termenii unei 
cogniţii obişnuite. Accentuăm asupra cogniţiei obişnuite (empirice) pentru a o suprapune cu gân-
direa muzicală şi a evidenţia avantajele celei din urmă, care oferă posibilităţi de stimulare a 
activităţii de pătrundere dincolo de semnificaţia/esenţa obiectului de cunoaştere. 

Operaţiile de concretizare implică acţiunii individuale un stil al căutării, comparării, 
autodeterminării, empatizării, încrederii în propriile puteri – toate unite într-un elan de 
siguranţă şi curaj. Calităţile enunţate determină, în mare măsură, stăpânirea unei gândiri efi-
ciente, bazate pe un comportament de dominare mentală asupra creaţiei muzicale şi acţiunilor 
specifice (de speţă) complexe, care ar conduce la o treaptă aprofundată a concretului senzorial şi 
obiectual (M. Zlate, cfm. Babii, 2010), fapt care, până în cele din urmă, face elevul eficient în 
domeniul muzical-artistic şi în alte domenii umanitare. 

Orientarea personalistă (copil, elev, student), calificată drept paradigmă câștig – câștig 
(S. Covey, cfm. Babii, 2010) constituie un model ideal al educaţiei. Însă în realitatea practică 
sunt frecvente cazurile contrare celui descris anterior, şi anume, persoana caută să obţină cât mai 
mult profit de la acţiunile efectuate (de la instituţiile sociale) şi, în acelaşi timp, să cheltuie cât se 
poate de puţine resurse personale. În asemenea cazuri ne vedem faţă în faţă cu paradigma câștig - 
eşec. în practica educației artistice există şi o a treia paradigmă: eşec – eşec, care are o influenţă 
formativă negativă.  

155



Nivelul eficacităţii de orientare spre rezultat, conform paradigmeicâștig – câștig diferă de 
la o etapă la alta a formării/ dezvoltării ontogenetice a omului, de la un individ la altul, ceea ce 
vădeşte despre faptul că resursele individuale în perioada şcolarizării nu sunt repartizate uniform 
şi continuu (inclusiv în cadrul orelor de curs şi orelor extracurriculare). Obiecţiile aduse la 
procesul de centrare valorică a AA impune necesitatea respectării în plan instructiv-educaţional 
a anumitor exigenţe ale orientării, care rezidă în explorarea a trei agenţi decisivi: 

• adaptarea elevului/studentului la mediul artistic prin centrare valorică şi 
introdeschidere artistică; 

• reacţionarea activ-participativă a elevului/studentului la fenomenele şi evenimentele 
artistice; 

• medierea profesorului ca educator/manager al procesului interdisciplinar (pedagogie, 
psihologie, filozofie, muzicologie, estetică, istorie). 
Mediului artistic i se atribuie principala funcţie de stimulare, iar elevului/ studentului – 

funcţia participativ-activă. Activismul, centrat pe acţiunea orientată spre calitate/schimbare, este 
examinat în termeni de manifestări-standarde, întreprinse conform obiectivelor curriculare şi ale 
conceptului experimental. Profesorului-practician îi atribuim funcţia decizională pe întreg 
procesul instructiv-educaţional. 

Adaptarea la mediul artistic constituie un program complex şi susţinut de orientarea 
potenţialităţilor individuale, realizate fiind prin intermediul acţiunii, care reprezintă nu altceva 
decât o arenă a luptei pentru integritatea personalităţii, care rezidă în interferenţa dintre Eul şi 
mediile extrinseci – toate având ca scop cucerirea propriului spaţiu – proces fără de infinit, dar 
supus unei cauze – motiv – scop fundamental, care determină caracterul, stilul și concepţiunea 
persoanei concrete. 

În momentul efectuării acţiunii artistice subiectul acesteia necesită a fi orientat spre 
rezolvarea următoarelor probleme-situaţii: 

 controlul riguros al valorilor (acţiunea este dominată de principiul centrării valorice); 
 evidenţa convingerilor personale (trăite şi verificate în practică); 
 evaluarea subiectivităţii (părerea proprie, conştiinţa de sine, viziunea asupra propriilor 

sale 
 resurse-potenţialități). 
 delimitarea cunoştinţelor, experienţelor condiţionate de opiniile personale prin 

acţiunea pură, conservată în depozitele aşteptării momentului potrivit pentru evoluare, 
al cărei scop nu depăşeşte limita de achiziţionare a satisfacţiilor individuale în 
defavoarea manifestă a    energiilor interioare. 

 
4. Concluzii 

 
În educaţia muzical-artistică sunt confundate frecvent senzaţia, reprezentarea, emoţia cu 

cunoştinţa, înţelesul, sensul/sentimentulcunoaşterii. Astfel, în mod eronat, o oarecare expresie a 
emoţiei, o reprezentare asociativă, expusă de elev la întâmplare, frecvent este apreciată de profesor 
drept faptă a înţelepciunii, drept cunoştinţe generalizate de conştiinţă, de experienţele 
individuale. Există confundări şi erori pedagogice a diverselor situaţii/fapte cum ar fi cele ce ţin de 
aprecierea următoarelor două cazuri: primul, neputinţa elevului de a exterioriza îi este sugerată 
de profesor ca act de neştiinţă; al doilea, elevul cu o abilitate spre a expune cu un automatism 
lucid frazele verbale însuşite din manual sau din alte surse, adesea, fără a fi conştient de semni-
ficaţia celor expuse/relatate, este estimat la un grad de excepţionalitate. 

Odată antrenat în procesul de comunicare cu lumea externă, prin intermediul spectrului 
sonor/vizual de atitudini şi relaţii, face ca elevul/studentul să angajeze o stare de expectanţă. 

Arta deschide spre viaţă, căci a exista încă nu înseamnă „a fi” prezent ca actor al acestei 
vieţi, de aceea ea poate stimula motivaţia comportamentală a elevului/studentului, mai întâi de 
toate, în formă de plan ideal, „probabilitate subiectivă”. Scopul-imagine extras din conţinuturile 
creaţiei de artă nu constituie unicul arhem al comportamentului virtual, ci doar valoarea, care 
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fiind procesată de câmpul intelectual-cognitiv, permite a structura situaţia şi starea individuală. 
Elevul/studentul poate fi prezent la actul de audiţie şi, în acelaşi timp, „să nu fie” influenţat de 
sensul comportamental-artistic; „să producă calitatea” şi, în acelaşi timp, să relaţioneze cu indice 
negativ. Astfel de fenomene le putem explica, cu anumită probabilitate, în baza conceptului de 
autoeficienţă (self-efficacy). Ultima implică credinţa elevului/studentului în capacităţile sale de a 
influenţa asupra împrejurărilor, evenimentelor cu indici negativi. Efectul comportamentului 
artistic poate avea loc nu neapărat în urma multiplelor exerciţii de întărire a evenimentelor 
artistice, ci şi prin observarea şi conştientizarea situaţiei şi extinderii SAMA, având expectanţa 
succesului. Auto-eficienţa constituie temelia motivaţiei şi autoconducerii spre atingerea 
scopului-imagine, bineînţeles, nu fără rolul decisiv al expectanţelor individuale. 
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Abstract 
 

The article reflects the essence of scientific research on the organization of 
extracurricular activities from the perspective of educational partnerships. In the context of 
lifelong learning, the educational ideal cannot be achieved without a close link between the 
harmonious establishment of partnerships - school, family, community - which are the main 
pillars for the development and education of the human personality. International experiences 
claim that extracurricular activities carried out in the student's free time, in general, have the 
widest inter- trans- and multidisciplinary character, which offers the most effective ways to form 
the character of children /students, since primary school. The primary role in establishing the 
collaborative relations between parents, students, teachers and the community regarding the 
organization of extracurricular activities belongs to the manager of the school institution, which 
ensures an active involvement in the launch of educational partnership projects. In essence, the 
organization of student time for various extracurricular activities belongs to the school-family 
partnership, which is fundamental for the proper functioning of the educational system and 
school success of students, but also the possibilities of involvement of parents in school life and 
community. 
Keywords: education, extracurricular, family, leisure, organization, partnership, school, 
student, teacher. 

 
1. Introducere 

 
Activităţile educative şcolare şi extraşcolare necesită, mai mult ca oricând, să se 

regăsească ca dimensiuni semnificative ale procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, în politicile 
naţionale şi europene din domeniul educaţiei, punându-se accent pe educaţia nonformală care 
valorizează fiecare elev, cunoaşterea acestuia şi găsirea celor mai eficiente posibilităţi de 
integrare şi adaptare la schimbările permanente din societate. Acestea, permit utilizarea eficientă 
și plăcută a timpului liber al elevului, dezvoltarea vieții sociale, dezvoltarea capacităților de a 
lucra în grup și de a coopera la rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter etc. 
 

2. Actualitatea și importanța învățământului extrașcolar din Republica Moldova 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare din instituțiile naționale urmăresc identificarea şi 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 
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precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. Valoarea învățământului extracurricular constă în abordarea transverală 
și trans-disciplinară, axarea pe formarea de valori și competențe utile elevului, fortificarea 
componentei variative a învățământului general. Totodată, contribuie la realizarea transferului de 
cunoștințe, capacități achiziționate de copii în școala de bază și la dezvoltarea acestora, 
stimularea interesului și a motivației cognitive a educabililor pentru formare și dezvoltare 
personală [apud 7, p. 65]. Se constată că activitatea extraşcolară, fiind segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul 
programului standard de ore obligatorii (curriculum formal /Curriculum Național), ceea ce oferă 
elevului deprinderi concrete de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Cum se realizează învăţământul extraşcolar din Republica Moldova? Conform 
prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, Capitolul VII. Articolul 36. (1) 
„Învăţământul extraşcolar se realizează în afara programului şi activităţii şcolare, prin activităţi 
complementare procesului educaţional desfăşurat  în instituţiile de învăţământ şi are menirea să 
dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi 
opţiunilor acestora pentru timpul liber” [5]. Astfel, se realizează în grup sau individual în 
instituţii extraşcolare de stat şi private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-
ştiinţifice, centre ale tinerilor turişti, centre ale tinerilor naţionalişti, şcoli sportive de agrement 
etc.), în baza unor activităţi educative specifice, de către cadrele pedagogice în colaborare cu 
familia, unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc. Accesul la 
activităţile realizate de instituţiile extraşcolare de stat este liber şi gratuit pentru toţi solicitanţii 
cu vârsta între 5-19 ani, cu excepţia şcolilor sportive, indiferent de gen, rasă, origine, etnică, 
confesiune, oferindu-le tuturor, posibilități egale pentru dezvoltare multilaterală și 
autodeterminare în sfera timpului liber [8]. 

Activitățile extrașcolare în instituții sunt organizate în baza cadrului normativ-legislativ: 
 Codul Educației al Republicii Moldova; 
 Concepția învățământului extrașcolar; 
 Regulamentul-tip al instituției extrașcolare; 
 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional 

etnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică. 
Astfel, necesitatea modificării paradigmei învățământului extrașcolar la etapa actuală este 

influențată de un șir de contexte provocate de schimbările și reformele din toate sferele vieții 
sociale, care generează probleme și în sistemul de învățământ general. Prin urmare, calitatea 
serviciilor educaționale și de studii, dar și ocupației în timpul liber al elevului „suferă din cauza 
lipsei financiare, a motivației scăzute a cadrelor didactice, a lipsei unui serviciu de asistență 
metodică pentru specialiști, elaborării și promovării practicilor/modelelor pozitive de muncă cu 
copiii, insuficienței bazei materiale necesare pentru activitatea cercurilor, asociațiilor după 
interese, atelierelor de creație etc.” [apud 7, p. 70 ].  

Totuși, cercetătorii autohtoni identifică o serie de probleme cu care se confruntă instituțiile 
de învățământ extrașcolar, precum [5, p. 161]: 
 lipsa curriculumului nonformal (extrașcolar) pentru activitățile organizate și realizate în 

mediul extrașcolar; 
 slaba dotare cu mijloace de învățământ a instituțiilor de învățământ extrașcolar; 
 formalism din partea unor cadre didactice în proiectarea activităților în instituția de 

învățământ extrașcolar. 
În acest context, una dintre soluțiile optime ar fi eficientizarea parteneriatelor educaționale 

în susținerea activităților educației extracurriculare ca și element-cheie al educației nonformale 
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prin crearea condițiilor de aplicare a unor „mijloace de determinare a rezultativității avansării 
copilului/elevului în limitele programei educaționale extracurriculare (conform tipului de 
activitate, domeniilor de cunoștință), care i-ar permite să-și vadă treptele de dezvoltare personală 
și care ar stimula această dezvoltare, fără a leza demnitatea personalității copilului” [apud 7, 
p.66]. 

3. Repere pedagogice de modernizare a managementului activităților extrașcolare 
 
Activitatea extracurriculară, ca orice demers către o finalitate, presupune niște pași 

manageriali de structurare și organizare, asigurate de corelarea activităților de proiectare, 
implementare și evaluare corelate cu timpul elevului. 

Ce reprezintă timpul extrașcolar al elevului? Segmentul din bugetul zilnic de timp al unui 
elev care presupune, de asemenea, un caracter de obligativitate impus de anumite cerințe 
fiziologice și condiții socio-economice [9, p.5]. Totodată, reprezintă timpul destinat activităților 
învățământului extrașcolar/ complementar care orientează copiii/elevii pe diverse domenii 
științific, cultural-artistic, sportiv-turistic, tehnic-aplicativ. 

Reușita managerială a activităților extrașcolare din diverse instituții nonformale rezidă în 
respectarea principiilor generale [8]: 

•      Principiul echității și al non-disciminării; 
•      Principiul parteneriatului social și al co-managementului; 
•      Principiul respectării drepturilor copilului și ale omului; 
•      Principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și democratice; 
•      Principiul diferențierii și individualizării demersului educațional; 
•      Principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societății; 
• Principiul creativității; 
• Principiul unității educației și autoeducației. 

Conform acestor principii recomandate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, elevilor trebuie să li se ofere un program de activități extrașcolare atractiv, 
motivant cu aplicabilitate practică pentru a înțelege și a conștientiza rolul activităților și 
competențelor formate pe parcursul anilor de școală. 

Obiectivele generale de modernizare a managementului activităților extrașcolare vizează: 
 Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin realizarea obiectivelor 

activităţilor extrașcolare și prin modernizarea abordării învățării în context nonformal; 
 Optimizarea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi prin 

corelarea documentelor de politici naționale la cele europene referitoare la activităţile educative 
școlare și extrașcolare; 

 Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant prin sporirea 
accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii 
şanselor, prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, prin aplicarea principiilor de 
siguranță personală, ale educației pentru sănătate/educației civice/educației rutiere; 

 Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi 
derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor 
didactice european prin activități de educație cultural-artistică și științifică. 

În viziunea lui D. K. Wheeler, procesul proiectării activităților etracurriculare se 
desfășoară în mai multe etape, indiferent de nivelul de acțiune și de tipul de control, precum 
[apud10]: 
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Figura 1. Etapele procesului proiectării activităților etracurriculare. 

 

 
Sursa: date prelucrate de autor. 

 
Din cele relatate anterior, deducem că în formarea elevilor, un rol important îl ocupă cadrul 

didactic/profesorul. El este factorul determinant în formarea personală a elevului. Diversitatea 
informațiilor ce urmează a fi transmise elevilor capătă valențe educative numai în urma preluării 
acestora de către cadrul didactic, care are datoria de a ridica standardul valorilor culturale și 
morale al elevilor. 

Pentru indentificarea domeniilor de interes, de preferințe ale elevilor este necesar de aplicat 
indici la nivel de clasă/grupă pe unitatea de învățământ. 

 
Tabelul 1. Indici ai domeniilor grupei clasei / clasei, văzută ca grup școlar [4, p. 28] 

Indici Cognitivi Afectivi Comportamentali 
Așteptări, predicții, 

descrieri, povestiri care 
relevă dorințe, nevoi, 
aspirații ale elevilor. 

Emoții observate frec-
vent, sentimente față de 
anumite personalități. 

Comportamente adecvate anumitor 
situații, comportamente de rece-
ptare de apropiere față de anumite 
activități. 

Exemple Am dori ..., am vrea ..., ne 
place ..., am fi mulțumiți 
de ..., vrem să mai 
învățăm să ... 

Stare de confort creată 
de activitățile ..., stare 
de bine în contextul ... 

Disciplină în timpul activităților 
cooperate, lucru în echipă, acti-
vism, independență, competiție, 
respect, toleranță, încredere în sine, 
respect de sine și față de alții etc. 

Sursa: date prelucrate de autor 
 
Modalitatea de selecție a activităților propuse se va decide la nivelul unității de învățământ 

și presupune implicare, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, părinților, astfel încât 
activitățile selectate să corespundă finalităților educaționale specifice comunității școlare, fiind 
un rezultat al opțiunilor comune.  

În acest context, responsabilitatea organizării timpului elevului pentru a participa la diverse 
activități extrașcolare îi revine atât familiei, cât și instituției de învățământ. Şcoala poate oferi 
mai multe activităţi extracurriculare cu referire la organizarea raţională a timpului liber al 
elevului, inclusiv grupuri de copii, activităţi artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, menţionate de 
cercetătorii E. Macavei, I. Nicola, S. Cristea, L. Cuzneţov [3, p. 415].   

Activitățile extracurriculare/extrașcolare pot determina o „pierdere de timp” sau o 
distragere a educabilului în defavoarea activităților educative formale. Însă, valoarea de timp 
liber este un drept al copilului/elevului care stimulează necesitatea implementării educaţiei 
pentru timpul liber în şcoală sau în afara școlii [2]. Aceasta la rândul ei, educaţia pentru timpul 
liber oferă posibilitatea elevilor de a dezvolta și de a forma competenţa de gestionare raţională a 
timpului liber prin capacitatea de a-şi cunoaşte propriile interese, de a-şi selecta preferinţele la 
nivel prioritar, şi să-şi proiecteze timpul pentru acele activităţi /ocupaţii oferite de şcoală după 
cerinţele societăţii. De asemenea, să-şi valorifice timpul lor liber şi după absolvirea şcolii, aşa 
precum e modul sănătos de viaţă, familia, munca, timpul liber fiind fundamentale fiinţei umane. 
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Educația pentru timpul liber – unul dintre dezideratele noii educații poate fi înscrisă în aria 
temelor / conținuturilor / activităților extrașcolare (cross-curriculare, extracurriculare) organizate 
la nivel de [2, p. 68]: 

 instituție de învățământ, prin realizarea de concursuri școlare, proiecte școlare, forumuri 
educative, senatul elevilor, clubul școlar, ateliere școlare, mese rotunde (exemple de 
activități: Animatori primordiali de cultivare a timpului liber, Valoarea timpului liber în 
disciplinele şcolare, „Cultura digitală“ – extensie de petrecere a timpului liber etc.); 

 managementul clasei de elevi, prin proiectarea temelor/conținuturilor integrale ale orei 
de dirigenție cu aspecte esențiale ale educației pentru timpul liber (exemple de activități: 
Sănătatea - un dar de neuitat în timpul meu liber, Mass-media și comunicarea eficientă 
în timpul liber, Valoarea timpului liber în retrospectivă istorică etc); 

 parteneri educativi: familie-școală-comunitate prin proiecte prosociale, activități de 
voluntariat-caritate, centre de creație pentru copii, adolescenți și adulți, etc. (exemple de 
activități: „Dreptul meu la timp liber și recreere”, „Timpul social – sentiment de cultură 
a personalității”, „Sărbătorile naţionale – tradiţie de eternitate în timpul liber”, etc). 

Așadar, mangerilor instituțiilor de învățământ li se recomandă de a facilita procesul de 
organizare a activităților extrașcolare prin [1]: 
 proiectarea și gestionarea eficientă a activităților extrașcolare; 
 implicarea tuturor elevilor și cadrele didactice în activități care să răspundă intereselor și 

preocupărilor elevilor; 
 valorificarea talentelor și capacităților elevilor în diferite domenii și stimularea 

participării lor în diverse acțiuni, în contexte nonformale; 
 elaborarea de programe extracurriculare / extrașcolare în colaborare cu parteneri 

educaționali.  
Prin urmare, rolul primordial în stabilirea relaţiilor de colaborare dintre părinţi, elevi, 

profesori şi comunitate privind organizarea activităților extrașcolare îi revine 
managerului/cadrului didactic instituţiei şcolare, care asigură o implicare activă în lansarea 
proiectelor de parteneriat educaţional. 

 
  4. Rolul parteneriatului educaţional în organizarea activităţilor extraşcolare 

 
În contextul învățării pe tot parcursul vieții, idealul educațional nu poate fi realizat fără o 

legătură strânsă între stabilirea armonioasă a parteneriatelor - şcoala, familia, comunitatea – care 
sunt pilonii principali pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. Experiențele 
internaționale susțin că activităţile extrașcolare realizate în timpul liber al elevului, în general, au 
cel mai larg caracter inter- trans- și pluridisciplinar, ce oferă cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului copiilor/elevilor încă din clasele primare.  

Organizarea timpului elevului pentru diverse activități extrașcolare îi revine parteneriatului 
şcoală-familie, care este fundamental pentru buna funcţionare a sistemului educaţional şi 
succesul şcolar al elevilor, dar și posibilităţile de implicare a părinţilor în viaţa şcolii, dar și a 
comunității. 

În cercetarea noastră experenţială realizată, printr-un chestionar de opinii pedagogice, cu 
scopul de a evalua percepţia timpului liber de către elevii liceeni, profesori, părinţi din mediul 
rezidenţial al Republicii Moldova şi a identifica problemele privind utilizarea raţională a 
timpului liber și implicarea elevilor în activități extracurriculare/extrașcolare. Conform, 
interpretării rezultatelor pedagogice s-au constatat următoarele nevoi ale elevilor privind 
valorificarea timpului liber prin participarea lor la activitățile extracurriculare organizate de 
instituții educaționale [3, p. 416-418]. 
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Tabelul 1. Rezultate pedagogice privind nevoile elevilor de a participa în activități extrașcolare 
 

Constante Interpretări pedagogice 
1. Nevoia de implicare a 

elevului în activităţi 
extracurriculare 

/instructiv-educative, 
extraşcolare /recreative 

sau artistice. 

Această nevoie este dictată de factorul mediului rezidenţial. 
Rezultatele obţinute, ne demonstrează: a) activităţi extracurriculare - 
participarea celor mai puţini elevi din mediul rural numai la o singură 
activitate (40,5 %) şi înregistrarea celor mai mulţi elevi (59,5 %) care 
nu frecventează nici o activitate, elevii (62,8 %) din mediul urban au 
identificat că participă la două sau trei activităţi, însă sunt şi din cei 
care nu frecventează (37,2 %); b) activităţi extraşcolare – elevii din 
mediul urban au o diversitate amplă în alegerea activităţilor celor din 
afara şcolii care au şi menţionat că participă 97, 2 %, iar elevii din 
mediul rural sunt limitaţi doar la oferta şcolii şi necesităţile locale, la 
care participă 69,7 % de elevi având o reuşită academică foarte bună 
sunt încadraţi la editarea ziarului local, la emisiunile de la radio /TV 
local, însă ceilalţi elevi care nu au o ocupaţie educativă părinţii lor 
recunosc acest motiv. 

2. Nevoia de culturalizare 
a personalităţii 

liceeanului prin timpul 
liber. 

Aceasta este o completare a celei prime nevoi. Astfel, analizând 
domeniile educaţiei nonformale/ complementare şi răspunsurile 
elevilor din mediul rezidenţial, s-a constatat o nereuşită în vederea 
formării la elevi a unui sistem de competenţe funcţionale, esenţiale 
pentru reuşita socială, dezvoltarea personalităţii etc. Deoarece s-a 
comparat răspunsurile elevilor din ambele medii rezidenţiale şi cu 
regret afirmăm că liceenii atât din mediul urban cât şi din mediul rural 
au notat foarte puţine activităţi extraşcolare ce ţin de profilurile 
artistic-estetic (muzică, dans, actorie, desen – din instituţiile cu 
învăţământ extrașcolar), cultură fizică şi asanare (sport), agrement şi 
organizarea utilă a timpului liber (voluntariat). Celelalte profiluri ale 
educaţiei noformale nu au fost identificate în răspusurile elevilor, ceea 
ce denotă să vizăm în perspectivă această problemă spre soluţionare la 
nivel de politici educaţionale. 

3. Nevoia unui program 
zilnic dezvoltat la nivel 
de comunitate locală, 

stimulativ şi 
corespunzător vârstei 
adolescente care să 

includă şi dimensiunea 
de timp liber. 

Această nevoie este sesizată de respondenţii din ambele medii 
rezidenţiale (atât din mediul urban, dar mai ales din cel rural) care 
confirmă importanţa planificării organizării minimului de timp liber, în 
aproximativ două ore/zi pe care îl are elevul la dispoziţia personală.  
 

4. Nevoia de îndrumare 
corespunzătoare atât din 
partea profesorilor cât şi 
din partea părinţilor, în 

vederea consolidării unei 
educaţii solide cu privire 
la valoarea de timp liber 

al elevului. 

Această nevoie vizează sinteza de opinii strategice ale profesorilor-
părinţilor, desemnate cu privire la preţuirea şi utilizarea raţională a 
timpului liber de către elevul-liceean sau al adolescentului. Printre 
acestea, sunt descrise unele sarcini educative, ce pun accent pe 
valorificarea educaţiei pentru timpul liber, în raport cu educaţia 
familiei, educaţia pentru sănătate, religie, ora de dirigenţie, activităţi 
extracurriculare axate pe interesele şi posibilităţile elevului, 
management şcolar (gestionarea regimului zilnic al elevului). 

 
Sursa: date prelucrate de autor 

 
 Astfel, atât literatura de specialitate cât şi o parte experenţială configurată prin sondajul de 
opinii pedagogice, ne demonstrează necesitatea corelaţiei de parteneriat dintre familie-şcoală-
comunitate pentru eficientizarea echilibrului de gestionare raţională a timpului liber al elevului. 
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5. Concluzii 
 

Prin urmare, asigurarea calității și eficienței organizării activității extrașcolare din 
perspectiva parteneriatului educațional presupune următoarele oportunități de viitor: 

 promovarea actului educaţional în comunitate şi societate, prin mediatizarea activităţilor 
extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, recitaluri, festivaluri, concursuri, competiţii, 
campanii, expoziţii tematice, emisiuni TV, webinare educaționale etc.);  

 buna funcţionare a parteneriatului educaţional şcoală – familie – comunitate cu sprijinul 
organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale;  

 promovarea şi înţelegerea activităţii de voluntariat a cadrelor didactice, elevilor şi 
părinţilor; 

 atragerea fondurilor /sponsorilor din comunitate, care să sprijine activitatea educativă 
nonformală. 
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                                                             Abstract 

 
Antisocial behavior means any type of behavior that: is contrary to social norms and 

principles, acts in the form of immoral or illegal acts, violates the fundamental rights of another 
person and is considered to be disruptive for other members of society. 

In the conditions of the crisis of modern society and the change of moral and value attitudes, 
the number of children predisposed to an antisocial behavior has increased, so that the problem of 
preventing the antisocial behavior of children becomes increasingly important. 

The article analyzes the vision of several psychologists regarding the concept of antisocial 
behavior. The causes and factors of this phenomen are also studied. At the same time, various ways 
and means of prevention, prophylaxis and intervention are researched in order to reduce the 
antisocial behavior. 
Keywords: antisocial behavior, delinquent behavior, violent behaviour, psychoprophylaxis 
 

 
                                                                  1. Introducere 

 
Problema comportamentului antisocial la copii ocupă unul dintre primele locuri printre 

alte probleme sociale și psihologice. Comportamentul antisocial este considerat acel 
comportment care încalcă normele sociale, morale, administrative, familiale. Analiza conceptului 
de „comportament antisocial” a demonstrat că acesta este echivalat fie cu un comportament 
deviant, fie este strâns legat de acesta. Tulburările de comportament se manifestă printr-un 
dezechilibru psihologic, pierderea contactului cu realitatea, slăbirea judecăţii şi autocriticii, 
având un caracter diferenţiat raportat la vârsta adolescentului, sau a subiectului în general. 

De-a lungul timpului, definirea tulburărilor comportamentale a constituit temă de discuții 
și analiză pentru specialiștii din diverse domenii. Astfel, din punct de vedere al psihologiei, E.V. 
Zmanovskaya (2007) definește comportamentul ilegal al unei persoane ca „comportament 
delincvent” (din latinescul delinqens - „infracțiune”) iar „comportamentul infracțional” îl 
consideră o formă de delincvenței. În practica psihiatriei adolescenților, conceptul de 
„delincvență” a fost introdus de A.E. Lichko (1983), care l-a limitat la acțiuni antisociale minore 
care nu implică răspundere penală (absenteism școlar, huliganism meschin, intimidarea celor 
slabi, luarea banilor de la cei mai mici, furtul motocicletelor).  

V. E. Sömke și colab. (1983) identifică conceptul de comportament „antisocial” și 
„delincvent” iar V. V. Kovalev (1981) consideră că un comportamentul delincvent este un 
comportament criminal [10, 11].  

Însuși termenul ”delicvent” este folosit în cea mai mare parte pentru a desemna un 
infractor minor. Astfel, în materialele Organizației Mondiale a Sănătății, un delincvent este 
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definit ca o persoană cu vârsta sub 18 ani, al cărei comportament dăunează unui alt individ sau 
grup. La împlinirea vârstei de majorat, delincventul trece automat în categoria personalităților 
antisociale. 

Diferența dintre comportamentul delincvent și cel criminal are rădăcini nu în vârstă (atât 
adulții cât și persoanele în vârstă pot săvârși delict), ci în gradul de conștientizare de către individ 
a acțiunilor pe care le săvârșește, a legalității acestora și a consecințelor dăunătoare pentru 
ceilalți. Astfel, delicvența presupune comiterea unor fapte penale, ale căror intenții erau 
nevinovate. De exemplu, în rândul adolescenților, se exprimă prin aruncarea obiectelor de pe 
balcon în trecători, prin apeluri către dispecerii aeroportului cu avertisment cu privire la o bombă 
presupusă, sau apeluri false la serviciile excepționale. Puterea motivului inhibă analiza 
consecințelor sale negative. Adesea, acțiunile delincvente/antisociale sunt influențate de diverse 
situații sau emoții de moment. La baza acestor acțiuni situațional-impulsive stă tendința de a 
rezolva conflictul intern (prezența unei nevoi nesatisfăcute, precum și infantilismul mental, 
egocentrismul, supunerea, resentimentul etc.). [12]  

 
       2. Indicatori psihofiziologici ai comportamentului antisocial al copiilor 

 
Caracteristicile psihologice ale „personalității antisociale” se pot manifesta din copilărie: 

lipsa de atașament emoțional față de părinți și alți membri ai familiei, minciuni, cruzime față de 
animale, față de copii mai slabi sau mai mici de vârstă, agresivitate. Astfel de copii se implică 
adesea în lupte, bătăi, comițând acțiuni de violență.  

În baza cercetărilor psihologice a minorilor cu comportament antisocial au fost elaborați 
mai mulți indicatori psihofiziologici. Astfel putem evidenția la ei dizarmonie între dezvoltarea 
socio-morală și cea fizică ce este însoțită de un înalt nivel al excitabilității care predomină asupra 
inhibiției; dezechilibrul comportamental și emoțional provocînd încălcări de disciplină. Tipul de 
sistem nervos al acestora se caracterizează printr-un nivel înalt al sensibilității, care în caz de 
surmenaj poate duce la dereglări funcționale. Gândirea este marcată de logică antisocială; 
modalitatea de gândire se manifestă prin predispunerea de a-și face dușmani din persoanele pe 
care nu le cunosc, fie că îi percep ca inamici, rivali sau potențiale victime.  

De asemenea, selectivitatea percepției la delincvenții minori are un caracter deosebit, ei 
evidențiază din fundalul percepției doar elemente care îi interesează (ceasul, telefonul mobil, 
obiecte din aur sau de preț, geanta, portmoneul, alte obiecte ce pot fi sustrase). Unii copii 
înregistrează o reușită școlară scăzută, chiar insucces școlar, fuga de la lecții, minciuna. 
Ignorarea restricțiilor din partea profesorilor și a părților conduc la abandonul școlar, 
vagabondaj, dromomanie. La alții se manifestă un nivel neadecvat al autoaprecierii, tind cu orice 
preț să atragă atenția prin comportament agresiv și demonstrativ, nu sunt capabili de a avea o 
atitudine critică față de sine, faptele proprii, consecințele acțiunii, nu văd necesitatea de a-și 
corecta comportamentul și calitățile negative ale acestuia; lipsește autocontrolul, simțul 
culpabilității este atenuat prin  mecanisme de autoapărare (devalorizarea consecințelor crimei 
comise, transferul responsabilității asupra unei autorități, repartizarea responsabilităților în cadrul 
grupului informal, etc.). 

Majoritatea minorilor aspiră să obțină o poziție socială înaltă în cadrul grupului și pentru 
aceasta demonstrează cunoașterea regulilor neformale, tradițiilor criminale, învață ”lirica 
carcerală”, nu vor să muncească, să învețe și sunt gata să fie pedepsiți pentru aceasta. 
Comunicarea între  minori se produce de dragul comunicării și poartă un flux informațional 
redus, ce se limitează la povestiri despre filmele vizionate, bătăi, fapte de eroism, distracțiile și 
relațiile sexuale, a subiectelor cu conținut erotic. Crește brusc importanța și semnificația 
comunicării criminale (argou, tatuaje, etichete, porecle), duc un ,,mod parazitar” de viață. 
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3. Cauzele apariției  comportamentului antisocial la copii 
 

Cauzele care provoacă un astfel de comportament au diverse origini:  
a) Mediul familial – familii dezadaptate social, unde părinții implică copii în furturi, cerșit 

și alte delicte; lipsa de atenție și control asupra dezvoltării copilului; controlul abuziv; 
hipertutelarea; lipsirea copilului de inițiativă și libertatea deciziilor; promovarea unor 
acțiuni contradictorii într-o formă opozantă de către părinți; exemplul negativ al 
comportamentului părinților cauzat de nivelul scăzut de educație pedagogică a părinților, 
relațiile tensionate ale acestora.  

b) Factorii ereditari  -  din punct de vedere genetic fiecare individ este diferit, unic și 
irepetabil în raport cu toți ceilalți din trecut, prezent, sau viitor. Aceste informații se 
reflectă în insusirile fizice, biochimice și funcționale în plasticitatea sistemului nervos 
central, intensitatea, echilibrul și mobilitatea proceselor de excitație și inhibiție, 
particularitățile anatomo-fiziologice ale analizatorilor și ale glandelor cu secretie internă, 
predispozitțile catre o forma sau alta de evoluție a stării de sanatate. Altfel spus, 
caracterele ereditare reprezintă expresia morfologică sau functională a ceea ce este stocat 
în genomul celulei ca informație genetica inglobată în genă. [3]   

c) Factori medicali – impactul traumelor la naștere; infecții virale cu febră pronunțată; 
leziuni organice ale sistemului nervos; intoxicațiile care condiționează perturbări de 
personalitate.  

d) Factori biologici – schimbările hormonale caracteristice, care apar la varsta de 10-14 
ani.  

e) Factori neuropsihici - disproporționalitate somatică, cauzată de procesul maturizării 
intensive, ce provoacă neplăceri adolescenților, dificultăți de comunicare în mediul 
semenilor, stări bolnăvicioase, tulburări ale regimului cardiac, tensiune arterială, dureri 
de cap, etc.; accelerarea dezvoltării sexuale, care provoacă afectivitate neadecvată, 
reactivitate, dezechilibru emoțional.  

f) Școala – carențe negative ale școlii [4]: feminizarea colectivelor pedagogice, 
diminuarea rolului cunoștințelor, lipsa de diferențiere a metodelor educaționale, slăbirea 
parteneriatului școală-familie. Toate acestea sunt agravate de starea de criză specifică 
societății contemporane: diferențierea materială și socială, sărăcie, abandonul, neglijarea 
copilului, șomajul, etc.  

g) Semenii – grupurile de semeni pe lîngă faptul că permit minorilor să se afirme, să se 
identifice, să preia valori plauzibile, pot deveni un mediu de promovare a unor valori 
asociale, în virtutea incompetenței membrilor lor sau infiltrarea în grup a unor persoane 
cu intenții sau chiar trecut criminal.  

h) Mass-media – Programele video permit tânărului, insuficient format ca personalitate o 
preluare a unor modele de violență prin imitarea lor. Un rol aparte revine spoturilor 
publicitare care propagă violența, folosirea băuturilor alcoolice, țigărilor, drogurilor etc. 
[1]  

i) Tehnologiile informaționale și comunicaționale - influența negativă a acestor 
tehnologii duc la izolare, lipsă de comunicare reală cu cei din jur. Influența negativă a 
jocurilor virtuale, prin intermediul cărora este promovat un stil de viață agresiv (omoruri, 
bătăi, războaie, lupte sângeroase, etc.) afectează negativ psihicul copilului. Accesul 
copiilor la site-uri cu caracter pornografic și erotic de asemenea le influențează negativ 
comportamentul, psihicul, sistemul de valori, atitudinea față de copiii de sex opus sau de 
același sex. Copii  preiau inconștient gesturi, limbaje, comportamente și atitudini interpretate 
de personajele din filme sau emisiuni. De cele mai multe ori, acestea au un efect negativ 
asupra copiilor, afectandu-le comportamentul acasă și la scoala. 
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4. Psihoprofilaxia comportamentului antisocial al copiilor 
 

Psihoprofilaxia este  „o activitate intenționată, și sistematică a psihologului, ce ține de 
prognoza socială” [2, p. 103] și reprezintă un sistem de măsuri „orientate spre păstrarea, 
consolidarea şi dezvoltarea sănătăţii mintale a copiilor la toate etapele dezvoltării şcolare şi 
preşcolare, spre prevenirea dificultăților în dezvoltarea psihică a personalităţii și de creare a 
condiţiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare” [6, p.4] Formarea culturii 
psihologice, ca direcție de activitate a serviciului de asistență psihologică, include 3 componente 
(M. Vîrlan, 2009): autocunoaștere și autoapreciere, cunoașterea altora și capacitatea de a 
conduce cu propriul comportament, cu emoțiile și comunicarea. Această direcție de activitate 
presupune promovarea cunoștințelor psihologice, prevenirea dezadaptării elevilor sau 
angajaților, prin preîntâmpinarea apariției problemelor comportamentale, crearea unui climat 
psihologic favorabil în instituția de învățământ etc. 

Pentru o psihoprofilaxie eficientă a comportamentului antisocial, trebuie respectate 
următoarele principii: etapizare, diferențiere, complexitate, disponibilitate și continuitate. Fiecare 
principiu este important, dar numai aplicate în complex ele ne pot oferi rezultate pozitive. 

Principalele direcții ale psihoprofilaxiei a comportamentului antisocial la elevi sunt:  
 organizarea și desfășurarea consilierii individuale și de grup pe probleme de educație, 

precum și alegerea formelor și metodelor de influență;  
 implementarea educației psihologice a părinților, prin organizarea adunărilor de părinți, 

trainingurilor, seminarelor, meselor rotunde etc.;  
 schimbarea viziunii pedagogilor și a părinților privind comportamentul antisocial al 

copilului,  soluționând conflictele care afectează negativ dezvoltarea socială a elevilor;  
 consilierea părinților și a profesorilor pe probleme de gen, vârstă și caracteristicile 

psihologice individuale ale adolescenților și tinerilor;  
 implementarea activităților ce ar contribui la o schimbare pozitivă în relațiile de familie 

(consiliere, interviuri);  
 discutarea și elaborarea în comun a regulilor pentru crearea unei interacțiuni sigure a 

tuturor participanților la mediul educațional;  
 crearea unui climat psihologic favorabil în instituția de învățământ prin optimizarea 

formelor de comunicare a personalului didactic, îmbunătățirea formelor de comunicare 
între profesori și elevi, profesori-părinți, părinți-copii, elevi-elevi;  

 petrecerea unui consilium psihologo-pedagogic care vizează studierea caracteristicilor 
personale ale elevilor și a formelor de asistență psihologică și pedagogică;  

 sporirea competenței psihologo-pedagogice și sociale a participanților la procesul 
educațional privind siguranța psihologică prin intermediul diverselor instruiri, seminarii, 
discuții de grup etc.  
Sarcinile psihoprofilaxiei comportamentului antisocial la copii sunt: 

• identificarea elevilor predispuși spre devianță sau care manifestă caracteristici ale 
comportamentului antisocial; 

• control permanent și multilateral (la locul de trai, în școală, societate) a compor-
tamentului și a stilului de viață al elevului, efectuat de diriginte, educator social și 
psiholog; 

• determinarea modalităților și dezvoltarea unui set de măsuri psihologice și pedagogice 
pentru crearea unui mediu favorabil care ar împiedica sau exclude posibilitatea săvârșirii 
unor infracțiuni. [9] 

 
5. Etapele psihoprofilaxiei comportamentului antisocial al copiilor 

 
Este important să începem activitatea de psihoprofilaxie a comportamentului antisocial 

cît mai timpuriu, deoarece este mai ușor să preîntîmpinăm apariția unui astfel de comportament, 
decît să combatem urmările acestuia. 
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Pentru eficientizarea procesului de psihoprofilaxie, este necesar în procesul de lucru de a 
parcurge următoarele etape. Scopul primei etape de psihoprofilaxie constă în înlăturarea 
factorilor ce cauzează anumite fenomene nefavorabile și creșterea rezistenței individului la 
influența acestor factori. Din acest considerent, la prima etapă a activității de psihorofilaxie sunt  
incluși cît mai mulți copii, chiar și acei copii care nu manifestă comportament antisocial. La 
această etapă un rol important îl are parteneriatul dintre școală, părinte și celelalte instituții 
sociale care lucrează cu copii. De asemenea sunt binevenite diferite activități tematice (lecții, 
mese rotunde, etc.), în cadrul cărora să se demonstreze copiilor ceea ce societatea consideră 
comportament antisocial, deoarece ei înșiși uneori nu observă modul în care trec limitele 
normelor sociale. Pentru a identifica abaterile de la normele sociale, la etapa inițială este necesar 
de a efectua un  diagnostic psihologic tuturor copiilor care participă la realizarea acestei etape. 

O atenție deosebită trebuie acordată activităților cu familia copilului. Este important ca 
psihologul să-i obțină în calitate de aliați pe părinții copilului. În activitatea cu părinții sunt 
folosite conversațiile, consilierea, trainingurile, excursiile comune la centre culturale, excursiile 
în pădure etc. Este important să fie creată o relație de încredere, atât între copil și părinte, cât și 
copil-părinte-școală. 

A doua etapă a activității de psihoprofilaxie a comportamentului antisocial are drept scop 
depistarea timpurie a copiilor, în comportamentul cărora se observă abateri de la normele sociale. 
La această etapă psihologul  lucrează individual cu fiecare copil, identifică cauzele apariției 
comportamentului antisocial, găsește modalități de soluționare a problemelor.  

Majoritatea copiilor din „grupul de risc” prezintă distorsiuni persistente în sferele 
comportamentale, afective, motivaționale și cognitive [9]:  

►în sfera comportamentală: evitarea rezolvării problemelor, instabilitatea relațiilor cu 
ceilalți, un nivel ridicat de plângeri în absența unei evaluări critice a capacităților altora, tendința 
de a acuza, egocentrism, comportament agresiv sau nesigur, apariția anxietății sociale, 
intoleranță și nerăbdare, care nu permit relațiilor personale să câștige stabilitate;  

►în sfera afectivă: labilitate emoțională, toleranță scăzută la frustrare și debutul rapid al 
anxietății și depresiei, scăderea sau instabilitatea stimei de sine, exagerarea evenimentelor 
negative și minimizarea celor pozitive, ceea ce duce la o scădere și mai mare a stimei de sine, 
respingerea „feedback-ului” și contribuie la formarea unei personalități închise și apariția 
depresiei; 

►în sfera motivațională a nevoilor: blocarea nevoii de securitate, apariția dorinței 
excesive de autoafirmare și de a fi liberi, tendința de a face parte din diverse grupări sociale și de 
a se evidenția pe fonul semenilor prin comportament și stil vestimentar specific grupului;  

►în sfera cognitivă: „logica afectivă”; "trebuie să"; supravegherea altora; „blocuri 
emoționale” („băieții nu plâng”); escapism (evitarea problemelor); „eșantionare selectivă” - 
construirea unei concluzii bazate pe detalii scoase din context („dacă alții mă critică, atunci eu 
sunt rău”); „prevalență excesivă” - construirea unei concluzii globale bazate pe un fapt izolat; 
„gândire absolută”, experiență de viață în două categorii opuse: „totul sau nimic”; „reflecție 
arbitrară”- formularea concluziilor în absența argumentelor care să le susțină; perfecționism 
(dorința de a face totul numai perfect). [13]  

A treia etapă a activității de psihoprofilaxie conține  un sistem de acțiuni care vizează 
reducerea riscului de recidivă și stimularea resurselor personale ce vor contribui la adaptarea 
la condițiile de mediu și  la dezvoltarea unor strategii de comportament social eficiente. [14] 

 La această etapă psihologul poate de aplicat  metoda  trainingului: 
 Training pentru formarea rezistenței la influențe sociale negative, al cărui scop este de a 

schimba atitudinea față de comportamentul antisocial, de a dezvolta abilități în 
recunoașterea strategiilor publicitare, de a dezvolta capacitatea de a spune „nu” în caz de 
presiune. 

 Training pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Abordarea se bazează pe ideea că 
comportamentul antisocial  este asociat cu tulburări emoționale (abilitatea de a recunoaște 
emoțiile și de a le exprima în moduri acceptabile din punct de vedere social). În cursul 
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interacțiunii de grup se realizează dezvoltarea abilităților de inteligență emoțională, se 
formează abilități de luare a deciziilor, se lucrează pentru creșterea stimei de sine, se 
stimulează procesele de autodeterminare și dezvoltare a valorilor pozitive. 

 Training pentru formarea abilităților de viață. Abilitățile de viață sunt înțelese ca abilități 
sociale importante ale unui individ: abilitatea de a comunica, de a menține prietenii și de 
a rezolva în mod constructiv conflictele etc. 
Formele primare, secundare și terțiare de psihoprofilaxie sunt implementate prin 

programe special concepute, care implică rezolvarea următoarelor sarcini principale:  
• dezvoltarea competenței sociale și personale la minori (instruire în abilități de comunicare 

eficiente, gândire critică, dezvoltarea unei stime de sine adecvate);  
• dezvoltarea abilităților de autoapărare (rezistență la efectele negative ale mediului social, 

inclusiv presiunea de grup);  
• dezvoltarea abilităților de autocontrol (prevenirea problemelor, atunci când 

interacționează cu ceilalți). 
Cunoașterea factorilor de risc, face posibilă elaborarea programelor de psihoprofilaxie ce 

pot fi:  
 individuale - în cadrul acestora se acordă atenție sporită următoarelor probleme: 

stimă de sine scăzută, control de sine insuficient, incapacitate de a-și exprima 
sentimentele;  

 familiale - în cadrul acestora se acordă atenție sporită următoarelor probleme: 
lipsa controlului adulților, abuzul de pedeapsă, consumul de droguri de către 
părinți, comportamentul antisocial, statutul economic scăzut al familiei etc.;  

 microsociale - în cadrul acestora se acordă atenție sporită următoarelor probleme: 
incapacitate de adaptare școlară, într-un grup de colegi etc.  

Se consideră că riscul dezvoltării unui comportament antisocial este real pentru orice 
copil. Din acest considerent, programele de psihoprofilaxie pot fi aplicate pentru toți copiii, 
indiferent de vârstă și apartenență la un anumit grup social. Astfel de programe ar trebui să 
formeze la copii abilitățile de a rezista la presiuni, asigurând formarea stabilității personale în 
raport cu factorii de risc. Programele respective trebuie să fie aplicate anterior apariției 
comportamentului antisocial, la primele semne de apariție a acestuia. Atunci când se organizează 
psihoprofilaxia, trebuie create condiții favorabile pentru siguranța educației: o atmosferă de 
învățare calmă, favorabilă din punct de vedere emoțional, în care se formează cu succes modele 
comportamentale pozitive, care sunt preluate prin  interacțiunea cu colegii și alte persoane 
semnificative pentru copil. 
 

6. Concluzii 
 

În urma celor expuse, considerăm că serviciul psihologic din instituția de învățământ ar 
trebui să devină un suport pentru copiii cu comportament antisocial, să-i învețe cum să se 
protejeze de influențele negative, să-i ajute să-și găsească locul lor în societate, să-și construiască 
în mod corect relațiile cu alte persoane, etc. 

Totodată, pentru a mări eficiența psihoprofilaxiei comportamentului antisocial este 
necesar: a) de a crea un mediu socio-cultural și fizic favorabil pentru îmbunătățirea sănătății 
copiilor la stadiul incipient al educației și instruirii, precum și implicarea activă a lor în aceasta; 
b) de a mări numărul de programe privitor la psihoprofilaxie în instituțiile de învățământ care 
vizează promovarea unui stil de viață sănătos, diseminarea informațiilor despre urmările diferitor  
manifestări deviante/antisociale în rândul copiilor. 
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Abstract 
 

 In this paper we aim to present the theoretical and praxiological aspects of the 
effectiveness of managerial styles used in continuing education activities. The concepts of style 
and managerial style, efficiency, continuous professional education as well as the typology of 
managerial styles are analyzed. The efficiency of the managerial style is defined experimentally, 
which makes the possibilities of the manager to organize the active participation of the team 
members in the realization of the efferent prescriptions, in conditions of maximum efficiency, of 
the status-roles they hold. From a psychological point of view, it is found that efficiency follow 
the quality of cooperation.  

Cooperation is not a simple summation, but a qualitatively superior synthesis of 
individualities, which generates and establishes a new productive force. The greatest 
effectiveness is presented by the managerial style focused on the task of the group, insofar as it 
maintains the internal cohesion of the group and the cooperation relations between it and the 
other group in the team. 
Keywords: style, managerial style, efficiency, continuing profesional education 
 

1. Introducere 
 
Cerinţele etapei contemporane faţă de evoluţia societăţii, marcate de dezvoltarea 

tehnologică şi de fluxul informaţional, necesită o nouă evaluare a sistemelor instituţionale şi 
sociale. Funcţionarea optimă a lor poate fi asigurată de un management eficient, care presupune 
integrarea, motivarea, coordonarea şi rezolvarea tuturor problemelor cu care ele se confruntă.  

Pentru a studia eficienţa activităţii manageriale trebuie să pornim de la conceptul eficienţei, 
care reprezintă un raport între efectele obţinute şi efortul depus [1, p.233]. Eficienţa trebuie să fie 
definită prin ceea ce un manager realizează şi nu prin ceea ce face. Ea nu trebuie considerată o 
îmbunătăţire de către manager a unei situaţii datorită folosirii unui anumit stil managerial, ci 
constituie ceea ce un manager realizează într-o anumită situaţie, exploatând-o în mod corespunzător. 
Un manager eficient poate fi recunoscut după faptul că el preferă să facă ceea ce trebuie, să 
găsească soluţii adecvate şi să optimizeze utilizarea resurselor. 

 Eficienţa stilului managerial defineşte posibilităţile managerului de a organiza 
participarea activă a membrilor colectivului la realizarea în condiţii de randament maxim a 
prescripţiilor eferente status–rolurilor pe care le deţin. Sub raport psihologic eficienţa vizează 
calitatea de cooperare. Cooperarea nu este o simplă însumare, ci o sinteză calitativ superioară a 
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individualităţilor, ea generează şi instituie o nouă forţă productivă. Eficacitatea cea mai mare o 
prezintă stilul managerial centrat pe sarcina grupului, în măsura în care menţine coeziunea 
internă a grupului şi relaţiile de cooperare între acesta şi celelalte grupuri din colectiv.  

 
2. Managementul eficient 

 
Practica demonstrează că orice manager are anumite slăbiciuni în cadrul desfășurării 

activităților de, afectând, astfel, capacitatea de a vedea clar problemele, ducând la un exces de 
egoism, la rigiditate şi fuga de răspundere, provocând dificultăţi şi creând” bariere” în calea unui 
management eficient. Evitarea acestor bariere se poate realiza prin [ idem, p. 235] : 

 

 
 
 Dificultăţile ce pot crea bariere în calea unui management eficient sunt: 
 de natură umană: nemanifestarea dorinţei de a acorda încredere subordonaţilor, 

incapacitatea managerului de a accepta critica, indiferenţa faţă de capacitatea 
subalternilor; 

 ce reiese din tratarea problemelor: tendinţa de a aştepta ca problemele să se 
rezolve de la sine, neputinţa de a diagnostica, tendinţa de a acţiona după model, 
fuga de autoritate etc; 

 ce revin din raportarea managerilor la idei şi valori: exagerarea propriei funcţii, 
reacţia emoţională faţă de o idee; 

 ce apare din înfruntarea realităţii vieţii: puterea de a suporta echilibrat succesele 
şi eşecurile, puterea de a acţiona în condiţii de frustrare. 

 Printre comportamentele defavorabile instituţiei sunt: xenofobia (învinovăţirea perma-
nentă şi evident nejustificată a altora), considerarea unor probleme ca inaccesibile, trecerea cu 
vederea a unor probleme dificile, care se consideră că vor fi lichidate prin neluarea lor în seamă. 

Erorile cel mai frecvent comise de către cei mai apreciaţi manageri sunt: 
 amânarea soluţionării problemelor de la o zi la alta; 
 realizarea activităţii numai pe jumătate; 
 angajarea în cadrul mai multor activităţi simultan; 
 a arunca vina asupra altora; 
 irosirea timpului subordonaţilor; 
 a şti totul foarte bine şi a se considera competent în toate. 
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 Maturitatea organizatorică a grupului primar de sarcină rămâne hotărâtoare pentru 
continuarea activităţii, chiar şi în perioada de schimbare a managerilor şi de promovare a unui 
nou stil managerial. Această maturitate organizatorică explică, în fond, continuitatea funcţională 
din fazele de tranzicţie dintre două stiluri manageriale diferite şi întăreşte convingerea că numai 
o bază democratică managerială face posibilă depăşirea cu succes a conjuncturilor mai puţin 
favorabile din viaţa colectivului. 

 
3. Stilurile manageriale 

 
 Studiul stilurilor manageriale nu este un scop în sine – el prezintă interes practic pentru 

optimizarea practicii manageriale în scopul obţinerii celor mai bune rezultate. Cercetările au 
demonstrat că stilurile manageriale diferite afectează diferit eficienţa activităţii, neputându-se 
standardiza şi, cu atât mai puţin, stabili reţete pentru exercitarea prerogativelor manageriale. 

 Stilurile manageriale sunt deci inegal eficiente, în funcţie de specificul situaţiei, în sensul 
că unele dintre ele sunt mai potrivite pentru anumite situaţii. Eficienţa stilurilor presupune şi 
creşterea calităţii relaţiilor umane (cadrelor didactice în cadrul cursurilor de formare profesională 
continuă), şi anume calitatea umană a relaţiilor de cooperare. Datorită acestei cooperări, stilul 
managerial aduce o contribuţie valoroasă la „umanizarea muncii”. Cunoaşterea tipurilor de stiluri 
manageriale oferă deopotrivă, elemente de analiză, comparare şi rapoarte, utile acţiunii de 
formare continuă a activităţii managerilor. 

 Ca factori ce determină formarea şi exercitarea stilului managerial, foarte frecvent 
vehiculaţi de literatura de specialitate, amintim: natura sarcinii, complexul situaţional, calităţile 
umane şi profesionale ale cadrelor manageriale, orientarea şi mentalitatea conducerii [idem,p. 
137]. 

Principalii factori care determină tipologia stilurilor manageriale sunt: 
 tipul sistemului managerial al instituţiei; 
 gradul de autonomie în utilizarea resurselor; 
 personalitatea managerului şi modul de a acţiona al acestuia; 
 potenţialul şi responsabilitatea colaboratorilor; 
 specificitatea şi  gradul de schimbare a activităţii instituţiei [2,  p.10]. 

  Rezultanta tuturor factorilor, proporţia în care ei acţionează, determină un anumit tip al 
stilului managerial. Fiecare manager are o reprezentare primară asupra necesităţii conturării unui 
stil propriu managerial, asupra obiectivelor şi componentelor, a unor modele teoretice sau 
practice. Primele încercări de realizare a unor tipologii de cadre didactice au fost efectuate   în 
Germania la sfârşitul anilor 40’ (C. Caselman, E. Spranger etc.). În continuare, au efectuat 
cercetări K. Lewin R. Lippit şi R. White, 1939 [5, p.256]. K. Lewin a cercetat stilurile de 
conducere: autoritar, liberal şi democratic într-un grup experimental format din adolescenţi. 
Descoperirile lui K. Lewin au fost confirmate în Germania prin cercetări empirice ale savanţilor 
A. M. Tausch etc., care au stabilit că 94% din profesori dispuneau de un stil autoritar/foarte 
autoritar şi numai 2% de un stil socio-integrativ. Drept rezultat al cercetărilor au fost determinate 
următoarele stiluri: 

 autoritar sau autocratic, managerul determinând activitatea grupului, fixând 
sarcinile de muncă şi metodele de lucru; stilul este eficace, dar generează tensiuni, 
frustrări, apatie, nemulţumiri şi chiar ostilitate şi agresivitate; 

 democratic, managerul discută problemele şi ea decizii împreună cu grupul chiar 
dacă face aprecieri obiective şi realiste asupra activităţii celorlalţi; stilul este 
eficace, asigură interdependenţa de acţiune a membrilor grupului, precum şi 
stabilirea unor relaţii de bună colaborare şi a unui climat socio-afectiv adecvat; 

 „laissez – faire”, managerul lasă subordonaţilor săi întreaga libertate de decizie şi 
de acţiune, furnizează unele informaţii suplimentare şi nu se interesează de 
desfăşurarea activităţii; stilul condiţionează o eficienţă scăzută (din cauza faptului 
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că totul se face la întâmplare, fără angajare profundă în muncă) şi favorizează la 
început instalarea unei atmosfere distinse [ 4, p.161]. 

Cercetătorii au constatat că în fiecare grup managerul există un singur stil adecvat 
activităţii manageriale. In cazul aplicării stilului autoritar toate acţiunile membrilor grupului 
erau dictate de şef, pe când managerul democrat prefera discuţia liberă pe marginea problemelor 
apărute, nu proceda la intervenţii dictatoriale în luarea deciziilor. 

După cum au demonstrat cercetările, în condiţiile managementului democratic şi ale 
participării libere a membrilor grupului la discutarea problemelor, relaţiile reciproce au un 
caracter mult mai prietenos decât în cazul unei simple "atmosfere sociale". Managerul democrat 
contribuie la sporirea motivaţiei pentru lucrul membrilor din grup, îi stimulează un timp 
îndelungat iar deciziile adoptate sunt adecvate pentru îndeplinirea activităţii lor. Produc-
tivitatea muncii a fost mai mare în cazul managerului autoritar, dar calitatea activităţii a fost 
net superioară în grupul cu conducere democratică, iar cea mai înaltă eficacitate a avut-o 
grupul în care s-a practicat un stil managerial neutru. 

La astfel de concluzii a ajuns şi psihologul R. Likert, studiind experimental stilurile 
manageriale ale unui număr mare de manageri. În efectuarea cercetărilor sale, acest autor 
porneşte de la premisa existenţei a patru sisteme manageriale, pe care le defineşte astfel: 
 explotator- autoritar - managerii care aplică acest sistem sunt foarte autoritari, folosesc 

larg motivaţiile negative (sancţiuni, teamă), nu au încredere în subordonaţi, acordă 
rareori recompense; 

 binevoitor – autoritar - managerii au încredere în subordonaţi, în motivarea acestora, 
folosesc preponderent recompensele, dar şi sancţiunile, solicită idei şi propuneri de la 
subordonaţi, permit uneori comunicaţii ascendente, precum şi delegări de autoritate, 
însă în condiţiile practicării unui control îndeaproape; 

 consultativ - managerii au încredere sporită, dar nu deplină în subordonaţi, utilizează 
eficace ideile şi propunerile acestora, folosesc preponderent recompensele şi uneori 
sancţiunile, au politici precise de luare a deciziilor generale la niveluri superioare de 
conducere şi a deciziilor specifice la cele inferioare, stimulează comunicaţiile 
ascendente şi descendente; 

 participativ de grup - managerii au  încredere deplină în subordonaţi în toate problemele, 
stimulează emitarea ideilor şi propunerilor de către aceştia şi le utilizează în mod 
constructiv, stimulează intens comunicaţiile în toată organizaţia, folosesc larg 
recompensele economice pentru participarea activă la activitatea grupului şi la stabilirea 
obiectivelor, operează întotdeauna ca membri ai grupului şi nu ca şefi ai  acestuia. 
Spre sfârşitul anilor ’40 aceste experimente au atras atenţia specialiştilor din sfera 

psihologiei organizaţionale. Pornind de la modelul K. Lippit – R. Wite şi de la experienţa unor 
autori din străinătate, psihologul rus С. Svențițki (1978) caracterizează stilurile în felul 
următor: 

Managerul democrat - descentralizează puterea sa managerială. El se consultă cu 
subalternii care participă la luarea deciziilor. Aceasta îi permite să obţină suficiente informaţii 
pentru a cunoaşte perspectiva activităţii ce urmează a fi desfăşurată. Activitatea este controlată 
nu numai de către manager, ci şi de partea activă a grupului. 

Autoritar managerial – puterea este concentrată în mâinile managerului. Acesta adoptă 
deciziile de unul singur, stabileşte toată activitatea subalternilor şi nu le dă posibilitatea de a-şi 
manifesta iniţiativa, subalternii, la rândul lor, trebuie să îndeplinească doar sarcinile care li s-au 
dat, dispunând de un minimum de informaţii. 

Managerul permisiv - se caracterizează prin intervenţia minimă a liderului în activitatea 
grupului. Managerul are numai rol de mediator în realizarea contactului dintre membrii grupului  
propriu şi alte grupuri. El asigură subalternilor informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
activităţii. 
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Modelul autorului B. Parighin (1973) are la bază trei tipologii, legate de conţinut, 
stil şi de caracterul activităţii managerului. Se poate vorbi de trei niveluri de diferenţiere a 
managerilor: 

 
►După conţinutul activităţii: 
 manager  animator, care propune modalităţi de comportare; 
 lider  executant, care pune în aplicare un program deja elaborat; 
 animator  organizat. 

►După stilul managerial: 
 stil autoritar; 
 stil democratic; 
 stil permisiv. 

►După caracterul activităţii: 
 liderul universal, care demonstrează în orice situaţie însuşiri manageriale;  
 liderul situaţional, care îşi demonstrează competenţa de manager în funcţie de 

situaţie. 
Combinarea acestor indicatori principali ai managerului dă posibilitatea de a clasifica 

liderii în modul următor: 
 liderul animator, autoritar, universal; 
 liderul programator, autoritar, situaţional; 
 liderul programator, democratic, universal; 
 liderul programator, democratic, situaţional; 
 liderul organizator, autoritar, universal; 
 -     liderul organizator, autoritar, situaţional; 
 liderul organizator, democratic, universal; 
 liderul organizator, democratic, situaţional [3,  p.55].  

  În literatura de specialitate se explică eficacitatea stilurilor manageriale în anumite 
situaţii de aflare a grupului. R. H., Sakurov (1990), luând ca bază cele mai importante 
trăsături ce caracterizează stilul managerial al liderului din instituţie (atitudinea faţă de 
oameni, colegialitatea, inovaţia, exigenţa), a evidenţiat patru grupuri de manageri [10, p.93]: 

• managerul colectivist; 
• managerul afacerist; 
• managerul inovator; 
• managerul exigent. 

Desigur, această împărţire este convenţională, autorul menţionând că unele din aceste 
stiluri, în anumite condiţii, sunt incompatibile cu altele (de exemplu, stilul colectivist cu cel 
exigent).  

Unii cercetători au încercat să extindă domeniul studierii stilurilor manageriale. C. Russu 
şi M. Voicu grupează stilurile manageriale în diferite clase după mai multe criterii  [9, p. 85]  

Autoarea E. Joiţa distribuie stilurile manageriale în felul următor:  
►După relaţia cu personalul unităţii (K. Lewin): 

 autoritar - determină activitatea, trasează direct sarcinile, dictează tehnicile şi 
etapele, generând tensiuni, agresivitate, stres; 

 democratic - discută problemele cu personalul, adoptă decizii în echipă, 
stimulează participarea, asigură climatul de cooperare; 

 permisiv - lasă întreaga libertate de decizie şi acţiune personalului, intervine 
doar cu informaţii suplimentare şi materiale, ducând însă la ineficienţă. 

►După preocuparea pentru rezultate (R. Blake, J. Mouton): 
 puţin implicaţi în muncă, antrenează slab subordonaţii; 
 deosebit de preocupaţi de factorul uman şi puţin interesaţi de rezultatele 

obţinute; 
 deosebit de preocupaţi de rezultate şi puţin interesaşi de membri; 
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 implicaţi deosebit atât în obţinerea rezultatelor, cât şi în rezolvarea problemelor 
subordonaţilor. 

►După preocuparea pentru sarcini, pentru contacte, randament( W. Reddin): 
 promotorul - atras de randament în activitate, stimulează şi atrage în activitate, dezvoltă 

interesul subordonaţilor; 
 negativul – nu are preocupări nici pentru una din cele trei caracteristici, lipsit de interes, 

evită problemele, mai ales pe cele dificile, nu acceptă inovaţiile, propunerile, 
demoralizează subordonaţii; 

 birocratul – se ocupă de randament în cadrul rigid, emite puţine idei, nu încurajează, 
neglijează îndeplinirea sarcinilor, subestimează contactele umane; 

 altruistul – este, îndeosebi, interesat de relaţii, urmăreşte crearea climatului de muncă, duce 
la randament slab, la dezorganizare; 

 autocratul – situează sarcinile de moment în prim - plan, minimalizează relaţiile umane în 
favoarea realizării sarcinilor, pentru obţinerea rezultatelor, personalul să fie constrâns, 
respinge iniţiativele şi conflictele; 

 ezitantul – ia decizii sub presiune, face compromisuri, este preocupat de sarcini şi contacte, 
nu şi de rezultate; 

 realizatorul – este adevăratul conducător, cumulând aspectele pozitive [7, p. 27] 
Prin urmare, autoarea redă o tipologie după combinarea comportamentului orientat pe 

relaţii (încurajare, sprijin, recunoaşterea meritelor) şi a celui orientat pe sarcini (îndrumare, 
organizare, dirijare):  
 de îndrumare – în cazul noilor angajaţi, când apare o stare de nemotivare, când este lipsa 

de siguranţă în execuţie, comunică modul de lucru, organizează, cooperează în realizarea 
sarcinilor, supraveghează, dirijează; 

 de antrenare – când executantul are performanţe sub medie, deşi are competenţă şi 
experienţă, când există lipsa de siguranţă, când executantul doreşte să lucreze sub 
îndrumare şi conducere în realizarea sarcinii, sprijină, dă sugestii, explică; 

 de încurajare – pentru creşterea încrederii în sine, în executarea independentă a sarcinii, 
cere capacitatea de a asculta şi a comunica, când executantul are experienţă, competenţă, 
motivaţie, îşi asumă răspunderea, când are performanţe; 

 de delegare – executantul îşi fixează singur mijloacele, obiectivele operaţionale, 
organizarea în realizarea sarcinii, când acesta are competenţă, motivaţie, îşi asumă 
răspunderea, cere crearea climatului deschis, de încredere [idem, p.  29]. 

Autorul I. Lazăr în lucrarea Management general face o clasificare a stilurilor 
manageriale în baza mai multor criterii:  

1. În raport cu autoritatea exercitată de către manager, care este criteriul esenţial, 
stilurile manageriale pot fi: autoritar, democratic şi permisiv. 
▪ Stilul autoritar - este propriu managerilor rigizi, care refuză participarea subordonaţilor la 
acţiunile manageriale, adoptă deciziile în mod unipersonal, are o încredere nelimitată în 
măsurile organizatorice pentru îndeplinirea obiectivelor fixate. Acest stil determină o 
atmosferă de permanentă tensiune şi încordare, stări conflictuale, reacţii de autoapărare ale 
subordonaţilor, care caută să ascundă, să simuleze şi să dezinformeze, provoacă apatie, 
micşorarea interesului subalternilor, reducerea posibilităţilor de dezvoltare profesională a 
acestora, fluctuaţia forţei de muncă etc. 
▪ Stilul democratic - se caracterizează prin cooperare cu colaboratorii în activitatea 
managerială, menţinerea unui climat favorabil şi a unor relaţii umane, care permit obţinerea 
performanţelor înalte. Acest stil managerial asigură o participare activă a colaboratorilor la 
realizarea obiectivelor, determină reducerea tensiunilor, a stărilor conflictuale în colectivul 
condus. 
▪ Stilul permisiv - se evidenţiază prin evitarea oricărei intervenţii în organizarea şi conducerea 
colectivului, angajare redusă la îndeplinirea obiectivelor, toleranţă faţă de subalterni. 
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2. Sub raportul atitudinii faţă de responsabilitate: 
▪ Stilul repulsiv -  caracterizează cadrele care au repulsie faţă de obligaţiunile lor şi refuză 
efectuarea sarcinilor ce le revin. Aceşti manageri evită responsabilităţile, adoptă rapid deciziile 
în detrimentul unei fundamentări corespunzătoare a acestora. 
▪ Stilul dominant - este adoptat de managerii dinamici, activi, dar care generează un climat de 
tensiune, uneori favorabil conflictelor. Managerii cu acest stil au un grad înalt de încredere în 
sine, motiv pentru care îşi impun părerea în adoptarea deciziilor. 
▪ Stilul indiferent – este caracteristic managerilor care manifestă lipsă de interes pentru orice 
intervenţii în organizarea şi conducerea grupului, scăpând din vedere problemele esenţiale ale 
instituţiei. 
▪ Stilul echilibrat – asigură un raport armonios al aspectelor pozitive, eficiente în anumite 
situaţii [8., p. 169-171]. 
 

4. Concluzii 
 

Ca urmare a celor expuse anterior în prezentarea noastră, conchidem că alegerea stilului 
adecvat trebuie să se facă în baza criteriilor elaborate de către V. Vroom şi P. Yetton: 

 existenţa unor standarde de calitate pentru decizie, care implică o mai mare 
centrare pe sarcină; 

 existenţa unor informaţii suficiente pentru a lua o decizie de calitate – este 
posibilă realizarea  deciziei individuale a managerului/liderului, mai ales în 
funcţie de sarcină; 

 nivelul de standardizare a problemei – deciziile standardizate fac superfluă 
centrarea pe relaţii umane; 

 nivelul cunoaşterii de către subordonaţi a obiectivelor organizaţiei – cunoaşterea 
finalităţilor organizaţionale implică centrarea pe relaţiile umane; 

 posibilitatea/probabilitatea conflictului în urma luării unei decizii–orientarea pe 
relaţiile umane este optimă în înlăturarea conflictelor[ apud 6]. 

Dacă modelul managerial este adaptat situaţiei, managerii vor fi flexibili şi receptivi la 
necesităţile subalternilor și a cadrelor didactice în diverse situaţii.  
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Abstract 

 
The emotional health, the management of emotional states, the preservation of mental 

health of children and adolescents, but also of all the educational actors involved in the 
educational process that takes place online, become today important concerns of the educational 
policies promoted globally. Societal challenges, uncertainty of social, economic and ideological 
conditions, difficult life situations and crisis, but also other current problems invoke 
psychological stress, anxiety, fear, confusion, affecting the emotional health of children and 
adolescents. The article reveals the importance of managing emotional states in the context of 
societal challenges and current difficult situations. 

Affectivity management, emotional well-being and mental health become relevant content 
benchmarks addressed in this article. The paper ends with useful psychological 
recommendations for teachers, specialists in the field of psychology, parents and other people 
interested in this topic. 
Keywords: affectivity, emotional problems, emotional well-being, emotion management, 
mental health, psychological suggestions, societal challenges 

 
1. Introducere 

 
Bunăstarea emoțională, managementul stărilor emoţionale, păstrarea şi menţinerea 

sănătății mintale a copiilor și adolescenţilor, dar și a tuturor actorilor implicați în procesul 
educațional, ce se desfășoară astăzi în condiții speciale, devin preocupări semnificative ale 
politicilor educaționale promovate la nivel global. Adaptarea la noile condiţii de învăţare în 
situaţii dificile, adaptarea la realităţi necesită un efort psiho-emoţional considerabil din partea 
profesorilor şi elevilor. 

Provocările societale, incertitudinea condiţiilor sociale, economice și ideologice, situaţiile 
dificile de viață și cele de criză, dar și alte probleme actuale invocă stres psihologic, anxietate, 
frică, confuzie, afectând bunăstarea emoțională a copiilor și adolescenților. Una dintre 
provocările societății noastre actualmente, este situaţia de urgenţă în sănătate publică şi criza 
majoră în varii domenii de activitate, în condiţiile create de pandemia Covid-19. Problemele 
societale actuale permit constatarea unei situații complicate de dezvoltare a omului contemporan 
și înaintează sarcini complexe în fața științei și practicii psihologice moderne [2, p.5]. 

Provocările societale sunt reliefate ca fiind una dintre priorităţile strategice ale domeniilor 
cercetării şi inovării în Republica Moldova, stipulate în cadrul „Programului Național în 
domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.381/2019 [16, p.8]. Noile provocările societale invocă necesitatea elaborării abordărilor 

 
1cercetător științific, drd., Institutul de Științe ale Educației, Chişinău, Republica Moldova, 
batog.mariana@gmail.com 

179



teoretice și aplicative în domeniul asigurării psihologice a personalității, realizate în cadrul 
instituțiilor educaționale. Stabilirea problemelor societale contemporane influente asupra 
asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, constituie unul dintre 
rezultatele preconizate în cadrul proiectului științific Bazele teoretice și metodologice ale 
asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general din perspectiva abordărilor 
societale contemporane [Paladi, p.1], derulat la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, în parteneriat 
cu Universitatea de Stat din Moldova și Centrul Republican de Asistenţă Psihologică din 
Chișinău. În cadrul acestui proiect de cercetare, sunt studiate cele mai actuale subiecte pe 
dimensiunea asigurării activității psihologice referitor la problemele actorilor educaționali, 
pentru a răspunde provocărilor societale actuale. Cercetările științifice fundamentale şi aplicative 
promovate la nivel național, au ca obiectiv realizarea și asigurarea unui suport științific necesar 
pentru soluționarea problemelor sociale. 

Problemele majore influente asupra asigurării activității psihologice în sistemul de 
învățământ general din țară constituie: situația de pandemie, criza economică, fenomenul 
migrației, problemele demografice și schimbarea modelului familiei şi a reprezentărilor sociale 
cu privire la familie; sărăcia, violența în familie, percepții și atitudini ale populației ce 
normalizează abuzul și neglijarea copiilor; fluxul mare de informație și lipsa culturii de utilizare 
a mijloacele tehnice, abuzul în mediul online, numărul mare de infracțiuni victime ale cărora 
sunt copii şi adolescenţii, accidentele rutiere frecvente din ultima perioadă. Toate acestea invocă 
repercusiuni şi provoacă multiple probleme psihologice, în special cu referire la afectivitatea 
elevilor.  

O altă problemă stringentă este insuficiența de psihologi în școli din considerente de 
salarizare modestă, precum și numărul mic al personalului angajat în instituțiile de stat, sau lipsa 
lor, îndeosebi în regiunile rurale. Insuficiența susținerii din partea statului a domeniilor cercetării 
și inovării devine astăzi o altă problemă cu influenţă nefastă cu referire la studierea activităţii 
psihologului în domeniul educaţional, cercetarea şi soluționarea unor probleme pe această 
dimensiune.  

Articolul de față evidențiază importanța managementului stărilor emoționale în contextul 
provocărilor societale și al situațiilor actuale dificile. Managementul afectivității, bunăstarea 
emoțională și sănătatea mintală devin repere de conținut relevante abordate în cadrul acestui 
articol. Lucrarea se finalizează cu recomandări psihologice utile cadrelor didactice, specialiștilor 
în domeniul psihologiei, părinților și altor persoane, interesate de acest subiect. 

Afectivitatea constituie o dimensiune psihologică ce denotă un rol substanțial în adaptarea 
copiilor și adolescenților, adulților în diverse condiţii vitale. Emoțiile, în opinia psihologilor, 
constituie o sursă de energie şi de activare-rezonare permanentă la situaţiile existenţiale. O bună 
stăpânire a propriei lumi emoționale constituie un factor excelent de protecție psihologică în 
perioadele de criză și nesiguranță. Este de apreciat maturizarea afectivă a personalităţii care se 
exprimă în competenţe emoţionale: de conştientizare a stărilor afective, de echilibrare şi 
disciplinare emoţională. 

Afectivitatea denotă o permanentă alarmă în procesul de adaptare, dar şi o expresie a 
confortului sau disconfortului provocat de situaţii şi de starea generală psihică concomitent. 
Orice senzaţie sau percepţie are şi o încărcătură de confort sau disconfort psihic, adesea foarte 
complex, datorită implicării afectivităţii. Afectivitatea este acea componentă a vieţii psihice care 
reflectă in forma unei trăiri subiective, un anumit semn, de o anumită intensitate şi de o anumită 
durată, raportul dintre dinamica evenimentelor motivaţionale sau a stărilor proprii de necesitate 
şi dinamica evenimentelor din plan obiectiv extern [10, p.451].  

În Dicţionarul de psihologie conceptul de afectivitate este explicitat ca fiind proprietatea 
subiectului de a resimţi emoţii şi sentimente; ansamblul proceselor, stărilor şi relaţiilor 
emoţionale sau afective [15, p.29]. Afectivitatea poate fi abordată ca fiind un ansamblu 
procesual, între cinci elemente între care există un raport de interdependenţă. Indiferent însă de 
accepţiunea adoptată, orice emoţie presupune prezenţa câtorva elemente şi anume: un stimul 
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declanşator, interpretarea cognitivă a acestuia, modificări în plan fiziologic manifestări 
comportamentale şi o stare/trăire subiectivă [17, p.1].  

Cercetările efectuate la nivel global arată că există o legătură directă între bunăstarea 
emoțională a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul școlii și reușita școlară și prestația  
profesională. Astfel, promovarea bunăstării  elevilor și profesorilor va determina îmbunătățirea 
rezultatelor educaționale și a calității proceselor educaționale  în școală [21, p.2]. 

În acest context, remarcăm nevoia majoră a persoanelor în a îngriji, gestiona şi 
monitoriza stările emoţionale proprii în condiţiile provocărilor majore şi complexe prin care 
trece societatea astăzi. Îngrijirea emoțiilor înseamnă a avea grijă de „rețeaua noastră umană”, de 
dezvoltarea noastră, de societatea noastră, în general. Potrivit lui D. Dolci, emoțiile constituie 
instrumentele necesare pentru a descoperi și a aprecia viața și toate relațiile pe care le dezvoltăm 
în viața noastră [8, p.5]. A. Baban susţine că, emoţiile sunt trăiri subiective ce rezultă din acordul 
sau discrepanţa dintre trebuinţele sau expectanțele unei persoane şi realitate; sunt stări interne 
caracterizate prin: reacţii fiziologice, gânduri specifice și expresii comportamentale [1, p.54]. 

 
2. Studii și cercetări 

 
În Republica Moldova, în domeniul psihologiei s-au realizat studii ce abordează varii 

aspecte ale afectivităţii copiilor și adolescenților, dar şi problemele emoţionale ce apar în condiţii 
sociale şi educaţionale diverse. Aceste tematici au fost  reflectate în lucrările ştiinţifice valoroase 
de către specialiști în domeniul psihologiei şi cercetători: A. Bolboceanu (2009) stări emoţionale 
şi atitudini ale elevilor în procesul şcolar [3, p.7]; N. Bucun, V. Maximciuc (2010) - 
particularităţile dezvoltării sferei emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică 
[5, p.10]; R. Jelescu (2010) – strategii de coping a stresului şcolar [11. p 25.]; Iu. Racu (2012) -  
anxietatea socială la preadolescenţi: abordări teoretice şi modalităţi de intervenţie [19, p. 199]; E. 
Losîi (2012) - emoţiile şi problemele alimentare ale adolescenţilor [12, p.152]; S. Briceag (2017) 
- specificul afectivităţii elevilor la diferite etape de vârstă [4, p.192]; A. Cucer (2015) - 
mecanisme ale intervenției psihologice în cazul tulburărilor emoționale la copii cu dizabilități [6, 
p.39]; O. Stamatin, L. Ciobanu (2014) - strategiile de coping utilizate în situații de stres de către 
adolescenții din diferite instituții de învățământ [18, p.27]; D. Terzi – Barbăroşie (2018) 
bunăstarea emoțională a elevilor în şcoală [21, p.1] ş.a. Aceste cercetări analizează și expun şi 
unele particularităţile de dezvoltare ale afectivității la copii și adolescenți, blocajele și 
dificultățile emoţionale ce apar la diverse vârste, sunt propuse metodologii de intervenție 
psihologică și recomandări psihologice. 

În urma studiilor realizate în R. Moldova [21, p.2] cu referire la bunăstarea emoțională în 
şcoală, în cadrul Proiectului Educațional al Fundației Soros-Moldova și este finanțat prin 
Programul Buna Guvernare al FSM, s-a constatat că: 
 Susținerea sănătății emoționale a copiilor, bunăstarea și reziliența eficientă în școli 

necesită reconceptualizarea cadrului de politici și aplicații practice care să abordeze sarcina 
respectivă în toată complexitate sa [21, p.7]. 
 Deși există dovezi cu privire la beneficiile prevederilor educaționale în domeniul 

bunăstării emoționale în școli, la momentul actual sistemul educațional din Moldova este 
dezechilibrat din această perspectivă: se pune prea mult accent pe realizarea academică și nu se 
concentrează suficient pe promovarea bunăstării elevilor.  
 În contextul migrației și a creșterii numărului de copii în grupurile de risc, precum și a 

fenomenelor de bullying, tot mai mulți profesori semnalează problema lipsei psihologilor 
școlari. 
 Evidențele arată că părinții copiilor care manifestă dezadaptare, suferință emoțională sau 

care au anumite probleme de sănătate mentală, au cea mai mare probabilitate să caute sfaturi sau 
ajutorul unui profesor decât al oricărui alt profesionist sau serviciu [21, p.9]. 

În România, subiectul afectivităţii a fost reflectat în lucrările savanţilor notorii: P.Popescu 
Neveanu (1978); V. Pavelcu (1982), I. Radu (1991), A. Cosmovici (1996), P. Golu (2000), A. 
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Băban (2001); iar gestionarea emoţiilor în situații dificile în studiile lui M. Miclea (2020), [13, 
p.2 ]; C. Paraipan (2020), [7, p.1]; M. Turliuc, M. Jitaru (2020), [22, p.41] etc.  

În această perioadă a pandemiei Covid 19, copii şi adolescenţii au nevoie de sprijin 
psihologic mai mult ca oricând şi care este acordat astăzi frecvent în regim online. 
Psihoterapeutul român Cornelia Paraipan [7, p.1] menţionează faptul că, mulți dintre copiii și 
adolescenții cu care s-a văzut în mediul online în această perioadă au trăit, ca și adulții, un cumul 
de sentimente: 

● incertitudine, izolare față de grupul de prieteni,  
● îngrijorări pentru sănătatea lor și a celor din jur,  
● pierderea planurilor și a rutinei așa cum erau până în acel moment, 
● multe dintre aceste sentimente au dus la modificări ale dispoziției (de la tristețe, furie, 

iritabilitate, neliniște crescută, până la atacuri de panică), 
● sau ale comportamentului (întrebări de reasigurare, insomnie, ritualuri compulsive de 

spălat, dezinfectat, iar uneori opusul – neglijență față de tot ce înseamnă momentan 
prevenție).  

Abilitatea de a recunoaşte, înţelege, consimți şi exprima emoţiile într-un mod acceptabil 
reprezintă predicatori al problemelor de sănătate mintală. Gestionarea emoțiilor poate fi 
explicitată diferit: 

● să le asculţi și să hotărăști felul în care le vei exprima, fără să le negi, fără să le ascunzi 
sub „preş”. Atunci când dezvolţi capacitatea de a gestiona echilibrat emoţiile tale, ai şansa de a 
trăi în linişte şi armonie şi vei avea relaţii echilibrate cu tine şi cu ceilalţi [9, p.1]; 

● să ai controlul emoţiilor tale, înseamnă că este în puterea ta să abordezi orice situaţie 
în mod raţional [20, p.1]. 

Dezvoltarea bunăstării pentru a diminua disconfortul emoțional și factorii de risc asociați 
la elevi, prin educație emoțională; creșterea abilităților profesionale ale cadrelor didactice și ale 
practicienilor prin oferirea unei metodologii de intervenție accesibilă; sprijinirea colaborării 
europene în domeniul practicilor de predare prin intermediul rețelelor; schimbul de bune practici 
pentru a aborda și sprijini copiii și tinerii dezavantajați etc. sunt reliefate printre obiectivele 
specifice ale Proiectului EUMOSCHOOL [8, p.5], ce promovează introducerea educației 
emoționale în sistemul educațional din şase țări (Italia, Marea Britanie, Ungaria, România, 
Turcia și Austria). Acest proiect promovează instrumente importante și instrucțiuni pas cu pas 
despre modul în care se implementează Didactica Emoțiilor, după o metodologie italiană. 

Proiectul EUMOSCHOOL reflectă experiența unui parteneriat de implementare eficientă 
a educației emoționale în sistemul educațional european. Proiectul urmărește dezvoltarea, 
testarea și implementarea unei noi metodologii coerente și a unui curriculum inovator; se 
bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei italiene „Didattica delle Emozioni”, 
dezvoltată pe baza a 18 ani de experiență și cercetare în educație emoțională. EUMOSCHOOL 
își propune să răspândească metodologia abordată la o gamă largă de elevi, profesori și școli [8, 
p.14]. 

Didactica emoţiilor reprezintă un program educațional de nouă generație, orientat atât 
spre promovarea stării de bine în clasă, cât și spre prevenirea disconfortului la copii și 
adolescenți, în special la cei caracterizați prin dependențe patologice. Face parte din practicile de 
prevenire timpurie și se bazează pe ipoteza științifică care spune că o bună stăpânire a propriei 
lumi emoționale constituie un factor excelent de protecție. Didactica emoţiilor constituie o nouă 
modalitate și o abordare eficientă, compatibilă cu sistemul școlar, pentru a preveni părăsirea 
timpurie a școlii, a reduce abandonul școlar și alte comportamente nocive ale elevilor și pentru a 
promova sănătatea mintală în mediul școlar. Didactica Emoțiilor este o metodologia dezvoltată 
în Emotional Training Centre din Italia. Materialele metodologice elaborate în urma 
implementării acestui proiect conțin sugestii și recomandări concrete pentru toți acei profesori 
care doresc să integreze tehnicile Didactica Emoțiilor în lecțiile lor, pentru a garanta climatul 
emoțional pozitiv în clasă și starea de bine a elevilor. 
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Implementarea educației emoționale în școli, introducerea și aplicarea metodologiei 
italiene la nivel european, extinderea acestui program educațional în toată Europa sunt acele 
sarcini principale ale dezvoltatorilor și partenerilor proiectului EUMOSCHOOL, realizat prin 
elaborarea produselor intelectuale: ghidurilor și instrumentelor specifice, oferind resurse 
educaționale deschise și recomandări de politici publice. Proiectul dat reprezintă practici 
relevante și eficiente pentru a fi adoptate și implementate în instituții școlare la nivel național. 

 
 

3. Concluzii 
 

În urma prezentării realizate, reliefăm următoarele idei: 
Managementul emoţiilor constituie o componentă valoroasă de igienă mintală, pentru a 

preveni instalarea unor stări emoţionale disfuncţionale, a preveni şi a depăşi varii impedimente în 
cadrul procesul de învăţare, or şi a păstra şi menţine sănătatea mintală a tuturor actorilor 
câmpului educaţional. Este foarte important ca copilul să se simte bine în şcoală, iar şcoala să 
ofere un mediu educațional favorabil pentru bunăstarea emoțională a elevilor şi să acorde o mai 
mare semnificaţie fortificării acestei dimensiuni psihologice. În acest sens, considerăm relevante 
promovarea politicilor educaționale, proiectelor, evenimentelor şi activităților de instruire, 
formare, cât şi a manifestărilor științifice atât pentru cadre didactice, părinţi, psihologi, cât şi 
pentru elevi în scopul valorificării şi implementării educației emoționale, culturii și sănătăţii 
emoționale, managementul emoțiilor, bunăstării emoționale a tuturor celor implicați în cadrul 
procesului educaţional în cadrul instituțiilor şcolare - atât în cadrul național, cât și în context 
internațional. Acestea sunt repere psihologice necesare de a fi valorizate şi accentuate atât la 
nivel epistemologic, cât şi aplicativ pentru a trece peste diverse provocări societale, inclusiv a 
situaţiei de epidemie Covid -19, condiţii de criză şi incertitudine instalată la nivel global.  

În cele din urmă, propunem unele recomandări psihologice favorabile în managementul 
eficient al stărilor emoţionale şi asigurarea bunăstării emoționale a elevilor în mediul 
educaţional:  
            Pregătirea insuficientă a cadrelor didactice cu referire la bunăstarea emoţională şi 
sănătatea mintală a elevilor. Profesorii nu sunt adesea instruiți suficient pentru a identifica  
semnele de probleme de sănătate mintală, a aborda confidențial aceste probleme [21, p.11]. Este 
esențial ca înțelegerea dezvoltării psihologice a copiilor, a bunăstării, a rezistenței și a sănătății 
mintale să fie încorporată în formarea inițială a cadrelor didactice și dezvoltarea profesională 
continuă.  
⮚ Susţinerea copiilor şi adolescenţilor pentru a se simţi bine din punct de vedere emoţional 
constituie un punct forte în a obţine rezultate academice mai bune. Dificultățile în plan emoţional 
împiedică elevii să se conecteze la diverse oportunităţi de învăţare.  
⮚ Crearea unui mediu pozitiv pentru copii şi adolescenţi prin implicarea diferitor actori, 
mediu capabil să reducă riscurile și situațiile care duc la disconfortul și stresul elevilor, şi pot fi 
cauza atitudinilor negative faţă de şcoală, faţă de activităţile educaţionale şi cauza abandonul 
școlar. 
⮚ Dezvoltarea și creșterea personală poate asigura unui elev o mai mare satisfacție de viață, 
mai multă încredere, autoeficacitate și sentimente de mai mare rezistență și sănătate.  
⮚ Bucuria sau prezența emoțiilor pozitive poate ameliora starea de bine a unui elev. 
Învățarea are loc mai eficient în contextul emoțiilor pozitive. Bucuria unui elev extinde 
capacitatea lui de gândire creativă, inovatoare, contribuind la rezolvarea eficientă a problemelor. 
⮚ Exprimarea emoţională a adultului contează și este un model de comportament pentru 
copil. Verbalizarea emoţiei pe care o simte adultul îi permite copilului să observe 
comportamentele asociate etichetei verbale şi să imite exprimarea emoţiei. 
⮚ Alegerea este importantă deoarece are impact pozitiv asupra învățării și implicării în 
școlarizare. Când elevii au posibilitatea de alegere și oportunități de a se angaja în activități care 
sunt de interes și valoare pentru ei, starea lor este ameliorată. 
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⮚ Autodisciplina. În criză, realitatea îți oferă oricâte motive dorești să nu te mai focalizezi pe 
sarcini, ci pe stările pe care le trăiești. Dacă urmăm regulile pe care noi ni le-am stabilit 
(autodisciplina), la finalul zilei vom avea un sentiment de control și de eficiență personală, care 
devin esențiale pentru echilibrul emoțional. Dar ele trebuie dobândite prin faptele noastre [13, 
p.2]. Dezordinea indusă de orice criză poate fi contracarată cu un plus de ordine interioară. 
⮚ Solicitarea consilierii psihologice online sau consilierii psihologice la telefon pentru 
susținerea stării psihoemoționale benefice, gestionarea stresului și menținerea stării psihologice 
de bine. Această formă de ajutor psihologic este oferită de specialiștii psihologi din centrele 
psihologice, centrele de sănătate mintală sau psihologii din cabinetele particulare.  
⮚ Realizare și autoeficiență. Să facem în fiecare zi câte ceva, ce ar contribui la realizarea 
noastră, autoeficiență și emoții pozitive contribuind în complex la starea noastră psihologică de 
bine. 
⮚ Practica recunoștinței: zilnic, de preferat dimineața, să scrieți cel puțin 10 motive pentru 
care sunteți recunoscători, timp de cel puțin 21 de zile. 
⮚ Menținerea stărilor pozitive în interior o perioadă mai îndelungată, prin meditaţie, relaxare 
psihologică şi fizică.Învățarea de tehnici de respirație și relaxare ca „prim-ajutor” în cazul 
apariției unor situații stresante. 
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Abstract 
 

The SARS-CoV-2 coronavirus has spread to almost every country in the world, affecting 
tens of millions of people. The restrictive measures imposed have led to significant changes in 
multiple spheres of human life, with major consequences, especially for the population from 
socially vulnerable categories, of which children are some of the most affected socially and 
economically, due to their dependent status on parents and / or other significant adults. In 
addition to other countries in the world affected by the consequences of the COVID-19 crisis, 
there is also the Republic of Moldova. Therefore, this article analyzes the current situation of 
vulnerable children and families in the Republic of Moldova based on data of some studies of 
national organizations and the author's own study.  

The research results showed that the vulnerable families had suffered a sharp reduction 
of income, loss of jobs and difficulties in getting online educational services for their children, 
especially families with 3 or more children, single-parents and the families from rural areas that 
doesn’t have the necessary equipment or internet connection. This also has been exacerbated by 
the issues with offering social benefits and access to socio-medical services. At the same time 
numerous vulnerable families were getting support from various agents like NGOs, state 
institutions and other types of organizations. 

While members of vulnerable families expressed fears of isolation, food insecurity and 
other psychological and financial issues they remained hopeful and wished for a source of stable 
income; direct psychological, material support and quality online education. Also, the study on 
the changes in the expenditures in the pandemic period has shown a more significant 
prioritization of expenditures for goods for basic necessities in the population. 
Keywords: vulnerable children, vulnerable families, COVID-19 pandemic, Rep. of Moldova 
JEL: H53, H75, I31, J13. 

 
 

1. Introduction 
 

Currently, according to Johns Hopkins University, a total of 30.2 million cases of 
COVID-19 have been reported, of which 946.1 thousand have been fatal [COVID-19 Map - 
Johns Hopkins Coronavirus Resource Center]. In order to reduce the rapid spread of SARS-
CoV-2 virus world countries have implemented restrictive measures on an unprecedented scale. 
Moldova was affected as well, in which there were registered 44983 cases of COVID-19, from 
these 33239 recovered (73.9% of registered cases), 1170 deceased (2.6%) and 10574 active cases 
(23.5%) [COVID-19 în Republica Moldova].  

 
1PhD Student, scientific researcher at Department of Social Research and Standard of Living at National 
Institute for  Economic Research from Moldova, e-mail: ciobanu.mihail.s@gmail.com 
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To curb the spread of the virus Moldova declared the state of emergency during the 
period from 17 March 2020 until 15 May 2020. Between other restrictive measures this entailed 
establishing a special regime of entry and exit from the country; the establishment of a special 
traffic regime on the territory of the country; introduction of the quarantine regime and taking 
other mandatory sanitary-anti-epidemic measures; establishing a special working regime for all 
entities; prohibiting the holding of assemblies, public demonstrations and other mass actions. 
This affected not only the health, but also the working status, access to services and goods and 
other areas of human activity, which especially affected vulnerable families. 

 
 

2. The situation of families and children in difficulty during the period  
of COVID-19 pandemic in the Republic of Moldova 

 
CCF/HHC Moldova (an organization from Moldova which aims to reintegrate children 

from residential institutions into family-based systems) has conducted a research [COVID 19 – 
The Lockdown Diaries] [Raport privind situația familiilor cu copii în contextul pandemiei 
COVID 19] [Research on the situation of families with children at risk] [From crisis to solution - 
Opinion of Social Work Territorial Structures] on the situation of families with children at risk in 
the context of the pandemic caused by coronavirus in the period from 14th to 28th April 2020 
using a sample of 140 families registered at the Territorial Social Assistance Structures, from 
which 76% were from rural area and 24% - from urban area and by regions – 18.6% from 
Chisinau, 38.6% from North, 13.6% from South, 28.6% from Center and 0.7% from ATU 
Gagauzia.  

The families included those with family members with disabilities, a low income, a large 
number of children, single parents, nuclear family or cohabiting with a partner etc. The majority 
of them were biological families – 88%. From the sample – 34% were single-parents, 28% - 
cohabiting with a partner and 38% - complete or nuclear families. Half of the surveyed families 
(50.7%) had 3 or more children, a third (30.7%) – 2 children and a fifth (18.6%) – only 1 child.  

The families with 3 or more children had 73% of the surveyed children. From the 
surveyed sample 54 children or 13% had special needs and most of them are of school age (7-17 
years old) and 13 persons or 4.6% of adults from the families have special needs.  

The limitation of the study is the weak representativity on the national level and the 
collected data was limited to the period from 1 January 2020 to 15 April 2020. According to the 
research results, the majority of families (78%) consider serious or very serious the consequences 
of COVID-19 crisis, while 16% believe it is not serious. A third of respondents (32%) declared 
that they have concern for the tomorrow, the stress, exhaustion, fear of infection and other 
concerns. A small part of surveyed people (5%) said they didn’t knew anything at all about 
COVID-19 and didn’t believe themselves to be affected. Some respondents expressed the issue 
of information overload that produces overwhelm and worry. About the feelings of children most 
of people (79%) mentioned calmness and peacefulness, 14% - boredom and isolation from 
friends, and 7% - sadness and sacredness. The majority of families know and use protection 
measures against the virus.  

The COVID-19 pandemic affected also the income of the vulnerable families. A little 
more than half (54%) of the surveyed families declared that in the period March – April 2020 in 
comparison with January – February 2020 their income decreased. Their monthly income varied 
between 540 MDL and 9500 MDL and even lack of income for some families. The biggest 
monthly income the families had in January 2020, thanks mainly for the family support 
allocation for the year 2019.  

The income began to decrease from February 2020 until April 2020. If in January around 
half of surveyed families (47%) had an income of more than 3000 MDL, then in April this share 
reduced two times (to 21%), at the same time during this period the share of families with a 
monthly income of 1601-3000 MDL from 29% has grown to 36%, while the share of the ones 

187



  

with less than 1600 MDL increased from 22% to 31%. It should be noted that if in January there 
were only 2% of families with no income, this share has increased to 12%. All these changes in 
the structure show that overall there was a continuous decline of monthly income for vulnerable 
families irrespective of income groups, a reduction that induced fears of food insecurity for the 
respondents. 

COVID-19 restrictions had determined layoffs, technical unemployment and other 
measures that companies had used and as a result in vulnerable families as some respondents 
declared, only one adult member works while the other stays home with the children. Besides 
these measures, they mentioned the reduced casual work and short contract work due to 
difficulties of going to other places. On top of this, there were delays of the payment of social 
benefits, that were also caused by the difficulties of determining the needs of the vulnerable 
family by the multidisciplinary teams and making the necessary acts. 

Also, during COVID-19 crisis was affected the access to services for the vulnerable 
families, especially because a number of social and educational services moved their activity 
online. From those 140 respondents 62.9% have school-age children that had before access to 
traditional educational activities, but after the transition to online activities only half of the 
families (52%) could offer to their children the possibility to study online, others didn’t have the 
necessary equipment and internet connection. From those families that couldn’t offer online 
education to their children nearly half (46.7%) had a monthly income lower than 1600 MDL, 
while a fourth (28.6%) had an income of 1600-3000 MDL and another fourth (24.7%) – more 
than 3000 MDL.  

A different structure by the monthly income is in the case of families who could offer 
online education to their children - only 13% had a monthly income of less than 1600 MDL, 
while 44% had an income of 1600-3000 MDL and 43% - more than 3000 MDL. Living in the 
rural area, having a low income and having 3 or more children, single-parent household are 
important factors in the case of families who couldn’t offer online education to their children. 
Respondents whose children could get online education mentioned its poor quality, especially in 
the adaptation degree for special educational needs.  

While access to medical services was not so problematic, 71% surveyed persons 
mentioned lack of access to day centers, social canteens and other social services that were 
quarantined. Other issues faced by the respondents which they mentioned are the financial ones, 
like from reduction of possibilities of daily labour, necessity of getting loans because of reduced 
financial resources, difficulties with family responsibilities. Another issue is the negative effects 
of COVID-19 crisis on the mental state of family members, education quality, distribution of 
time and efforts between work and household activities.    

Tha majority of families got support from various agents: non-governmental 
organizations – 66%, relatives and friends – 56%, state institutions – 25%, neighbour people – 
20% and from the church – 11%, while a minority (11%) stated that they didn’t get help during 
the pandemic period. The respondents declared that they need a source of stable income; direct 
psychological, material support and quality online education.  

Regarding the population expenditures, the author elaborated a survey that has the aim of 
evaluating how various groups of expenditures changed during the COVID-19 crisis in Moldova 
in 2020 in the population. The survey was conducted in September 2020 and 112 persons 
participated in it from all Moldovan regions. A small block of questions is related to 
expenditures for goods/services for children. In the Figure 1 is shown the structure of the 
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answers of survey’s participants for the questions related to the changes in their expenditures for 
goods related to children in the period of pandemic from the preliminary data.  
 

Figure 1. The answers of the survey’s participants for the questions related to the changes 
in their expenditures for goods related to children in the period of pandemic, %. 

 

 
 

Source: Author’s data 
 

As can be seen in the Figure 1 the majority of people declared that expenditures for 
buying goods related to children in the period of pandemic didn’t change, this is the case for all 
groups of goods mentioned in the survey: 58.8% - games and toys, for children’s clothing – 
60.3%, baby food products - 69.1%. In the case expenditures for baby food products for only 
19.1% they have decreased during pandemic period (10.3% - significantly and 8.8% - 
insignificantly), while for 11.8% they have increased – more than in the case of other types of 
mentioned products, that is because baby food products are basic necessities. An important share 
of respondents mentioned that their expenditures have reduced for children’s clothing (10.3% - 
significantly and 20.6% - insignificantly) and for games and toys (14.7% - significantly and 
22.1% - insignificantly). This may be a result of postponing of these expendintures for some 
other time and/or savings and redistribution of expenditures to goods closer to basic necessities. 
This is also shown by the share of respondents for which the expenditures for goods related to 
children have increased – small for games and toys – 4.4%, higher for children’s clothing – 8.8% 
and much higher for baby food products – 11.8%. In other words, this shows the degree in which 
goods are closer to being basic necesities, higher for food, lower for clothing and much lower for 
toys. 

3. Conclusions 
 

The spread of SARS-CoV-2 virus has affected the health and the social and economic 
aspects of the life of people from most world countries. In the case of Moldova the declaration of 
the state of emergency has affected the jobs, income, education of children, especially the 
vulnerable families and children.  
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The vulnerable families had suffered a sharp reduction of income, loss of jobs and 
difficulties in getting online educational services for their children, especially families with 3 or 
more children, single-parents and the families from rural areas that doesn’t have the necessary 
equipment or internet connection.  

This also has been exacerbated by the issues with offering social benefits and access to 
socio-medical services. At the same time numerous vulnerable families were getting support 
from various agents like NGOs, state institutions and other types of organizations. While 
members of vulnerable families expressed fears of isolation, food insecurity and other 
psychological and financial issues they remained hopeful and wished for a source of stable 
income; direct psychological, material support and quality online education. Also, the study on 
the changes in the expenditures in the pandemic period has shown a more significant 
prioritization of expenditures for goods for basic necessities in the population. 

 
 

References 
 

1. COVID 19 – The Lockdown Diaries: Hope and Homes for Children, July 2020, CCF 
Moldova, 11 p., https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/08/Lockdown-diaries-
Childrens-response-to-COVID19.pdf (accessed on 14/09/2020). 

2. COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi, 
http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1
fbc959b021b (accessed on 14/09/2020). 

3. COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html (accessed on 14/09/2020). 

4. From crisis to solution - Opinion of Social Work Territorial Structures Regarding the Issues 
of Families with Children and Children’s Rights Protection Professionals in the Context of 
COVID-19 Pandemic in the Republic of Moldova, July 2020, CCF Moldova, 32 p., 
https://ccfmoldova.org/new/wpcontent/uploads/2020/07/Social_Work_Perception_Report.pdf 
(accessed on 14/09/2020). 

5. Raport privind situația familiilor cu copii în contextul pandemiei COVID 19: Sumar, Iunie 
2020, CCF/HHC, https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Raport-familii-
afectate-de-pandemie.pdf (accessed on 05/08/2020). 

6. Research on the situation of families with children at risk in the context of the pandemic 
caused by coronavirus: Summary, June 2020, CCF Moldova, 21 p., 
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Research-on-the-situation-of-
families-affected-by-the-pandemic.pdf (accessed on 14/09/2020). 

 
 
 

190

https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/08/Lockdown-diaries-Childrens-response-to-COVID19.pdf
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/08/Lockdown-diaries-Childrens-response-to-COVID19.pdf
http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b
http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ccfmoldova.org/new/wpcontent/uploads/2020/07/Social_Work_Perception_Report.pdf
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Raport-familii-afectate-de-pandemie.pdf
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Raport-familii-afectate-de-pandemie.pdf
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Research-on-the-situation-of-families-affected-by-the-pandemic.pdf
https://ccfmoldova.org/new/wp-content/uploads/2020/07/Research-on-the-situation-of-families-affected-by-the-pandemic.pdf


 
 

METHODS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING  
OF TEACHERS AT THE LEVEL OF  

EARLY EDUCATION INSTITUTIONS 
 

MODALITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  
A CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL  

DE INSTITUȚIE DE EDUCAȚIE TIMPURIE 
 

Alla VASILACHE1 
 

 
 

Abstract 
 

 The article addresses the issue of continuing profesional education of teachers at the 
level of early educational institution, which has the function to meet the needs of 
professionalization of teachers. They are seen as premises designed to provide objectivity to 
continuing training, as entities reflecting the existence of a problem requiring intervention. 
Characteristic for the needs of continuing education is their multiple determinism, made up of 
causes, factors, conditions, and influences. The modalities of continuing education of teachers at 
the level of early education institution are determined, analysed and presented from the 
experience of their own professional and managerial activity, which were carried out with 
teachers at the level of the institution, through various forms of achievement.  
Keywords: continuing education, manager, teacher, early educational instituion 

 
 Formarea continuă a cadrelor didactice a devenit în lumea contemporană, nu doar o 
tehnică sau o știință, ci, în primul rând, o mișcare socială menită să ajute resursele umane să-și 
înțeleagă locul și rolul în societate, făcându-i capabili să se adapteze cerințelor și solicitărilor 
prezentului, să devină eficienți și performanți. 
 La etapa actuală, nu se mai poate discuta despre competitivitate, performanță economică 
sau integrare socio-profesională fără conștientizarea practică, nu teoretică, a conceptului de 
educație care este un continuum existenţial. Acesta este și punctul de plecare al 
Memorandumului privind învățarea permanentă, document elaborat de Comisia Europeană, în 
octombrie 2000, după Consiliul de la Lisabona. Accentuând că oamenii sunt o valoare supremă, 
concluzia documentului este că, mai presus de orice, sistemele de educaţie şi formare trebuie să 
se adapteze noilor realităţi ale secolului al XXI-lea şi că învăţarea permanentă este o politică 
esenţială pentru dezvoltarea cetăţeniei active, a coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă. 
În acest context, sistemul educațional dobândește un rol central, iar cadrul didactic redevine unul 
dintre principalii actori ai societății. În această perspectivă, formarea cadrelor didactice trebuie 
să reprezinte o strategie esențială pentru asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele 
societăţii actuale şi, totodată, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional. Întrucât sistemele 
educative se caracterizează prin dinamism, formarea continuă a cadrelor didactice se transformă 
într-o pârghie importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei. Prin urmare, după 
cum menționează autorul Vladimir Guțu, ”formarea continuă” devine o necesitate permanentă a 
cadrelor didactice indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece 
ea reprezintă calea de la profesorul care improvizează şi încearcă diverse modele ale demersului 
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Republica Moldova. 

191



didactic, către profesorul care ştie şi poate să-şi argumenteze deciziile profesionale pentru a 
obţine rezultate performante în domeniul educațional [3]. 
     Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă, așadar, o activitate cu conţinut 
pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu 
funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate 
nivelurile sale de referinţă: 
 La nivel funcţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire 
practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul 
procesului de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar.  
 La nivel structural, stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a 
tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico - materiale, financiare) existente 
la nivel de sistem şi de proces.  
 La nivel operaţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, 
realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţămînt (consilii 
pedagogice, cursuri, seminarii, lucrări practice, activităţi extraşcolare/extracurriculare cu 
preșcolarii, cadrele didactice, părinţi, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: 
manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi 
profesională, de consiliere etc), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern 
existent, pe termen scurt, mediu şi lung”. 
 La nivel de politici educaţionale, obiectivele formării continue includ, în primul rînd, 
îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice și pregătirea lor pentru 
îndeplinirea unor sarcini noi în contexte educaţionale. 
 Formarea profesională continuă la nivel instituțional se organizează multilateral, cu 
implicarea  cadrelor didactice din cadrul tuturor sectoarelor orașului, reprezentanți ai Direcției 
generale, specialiști în domeniul educației timpurii din cadrul universităților pedagogice, 
institutelor prestatoare de servicii educaționale etc.  
 Formarea continuă a  cadrului didactic se realizează în dimensiuni organizate concentric, 
pornind de la studiul individual, la forme organizate instituţional la nivel de catedre, de comisii, 
pe specialităţi înrudite, de consiliu profesoral, cercuri pedagogice, perfecţionări periodice, 
masterate, cursuri postuniversitare, precum şi prin sistemul definitivării şi al gradelor didactice. 
      Formarea continuă reprezintă un cadru de devenire a adultului în plan cognitiv, afectiv şi 
psihosocial, constituind un prilej de dezvoltare personală care să-i permită să creeze noi 
cunoştinţe şi să adapteze cunoştinţele acumulate la contexte aflate într-o continuă schimbare. În 
cadrul formării continue a cadrelor didactice, persoanele formate nu constituie doar un obiect al 
formării, ci constituie elemente active ale formării deschise unui parteneriat cu formatorii. 
    Modalitățile de organizare cel mai des utilizate sunt forumurile educaționale, master-
clasurile, atelierele de lucru, mese rotunde, seminare instructive-educative, studiul individual 
(dirijat de un mentor), informarea științifică curentă, interasistențele și schimburile de experiență 
pe anumite subiecte, cercurile și seminarele pedagogice, cursuri de vară, webinare, obținerea 
gradelor didactice, etc. 
    Un rol deosebit de important în formarea profesională continuă  a cadrelor didactice îl are 
dezvoltarea profesională. Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de formare 
continuă, autoformare, este necesară pentru ca cadrul didactic să poată oferi o imagine asupra 
lumii ştiinţifice contemporane şi să -şi însuşească maniere eficiente de interacţiune cu colegii. O 
astfel de dezvoltare se face prin motivarea cadrelor didactice cu scopul îmbunătăţirii calificării 
lor, abilitarea acestora de a construi o ofertă educaţională modernă şi diversificată, centrată pe 
nevoile de dezvoltare ale angajaților. Conform Standardelor de competență profesională ale 
cadrelor didactice din învățământul general drept scop în dezvoltarea profesională o are și  
motivarea cadrelor didactice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii [1, p.2.].  
  În tabelul 1 propunem un Plan de acțiuni  de formare/dezvoltare profesională  a 
cadrelor didactice la nivel de instituție timpurie proiectată pentru un semestru. 
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Tabelul 1. Plan de acțiuni  de formare/dezvoltare profesională  a cadrelor didactice la nivel de 
instituție timpurie pentru Semestrul I. 

Sursa: date prelucrate de autor 
  
Activitățile practice au fost/sunt desfășurate în cadrul trainigurilor, seminarelor, consiliilor 
pedagogice, meselor rotunde, ateliere de lucru etc.Acțiunile de dezvoltarea profesională au 
fost/sunt realizate și în baza exercițiilor. 
 
Exerciţiul 1.  
 
Sarcina: Alcătuiţi un jurnal cu toate experienţele pozitive din activitatea de cadru didactic (la 
moment – o schiţă). Nu scrieţi nimic, dacă consideraţi întâmplarea nesemnificativă. De multe ori 
avem parte de experienţe pozitive pe care le uităm, pe când cele negative (care pot fi extrem de 
demotivatoare) au mult mai mari şanse să se păstreze în memoria noastră. Încercaţi să scrieţi 
acest jurnal ca şi cum aţi concepe o carte: explicaţi pe larg, încercaţi să descrieţi sentimentele pe 

 

Nr. 

d/o 

Activităţi realizate la nivel de   IET în formarea/dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice  

Subiectul  Forma de activitate Strategii didactice 

1. Orientări teoretice în 
formarea/dezvoltarea 
profesională a cadrelor 
didactice 

 

Masă rotundă 

Prezentare informativă. 
Metoda Știu/Vreau să 
știu/am aflat 
Dezbateri. 
Analiză și sinteze de idei 
Modele motivaționale 

2.  

Modalități de dezvoltare 
profesională 

 

Activitate metodică 

Discuții  
Exercițiul 
Lauda 
Recompensa (diplome de 
merit) 

3. 

 

 

 

“Sunt, sau nu 
format/dezvoltat” 

 

Training 

Chestionar  
Exerciții 
Metoda: Steaua respectului 
de sine 
Lauda 
Încurajarea  

4. Viziunea şi misiunea 
dezvoltării personale pentru 
profesia didactică 

Training Convorbirea 
Metoda Piramidei  
Tehnica întreabă și răspunde. 

5. Modele de Plan de dezvoltare 
personală 

Ateliere de lucru Brainstormingul 
Jurnalul meu... 

6.  

Motivarea şi automotivarea în 
profesia didactică. 

 

Conferință de 
evaluare  

Comunicări în Power Point 
Dezbateri 
Tehnica feedbackului 
motivațional verbal sau a 
recunoașterii “meritelor 
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care le-aţi încercat cu această ocazie etc. Apoi, din când în când recitiţi. Reactualizarea tuturor 
acestor experienţe şi retrăirea acestor sentimente vă va oferi ocazia să vă „încărcaţi bateriile” 
pentru ca merge mai departe şi pentru a aprecia ceea ce faceţi chiar şi în momentele mai dificile 
din cariera dumneavoastră de profesor.  
 

JURNALUL MEU  [adaptat apud 4.]. 
 
Exerciţiul 2.  
 
Enumerați 3 acțiuni de formare profesională continua pe parcursul a trei ani:  
1____________________________________________________________________________ 
2____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________ 
 
Exerciţiul 3. 
 
Sarcina: Reflectaţi asupra profesiei dvs., analizând cele expuse.  
 Uneori rutina, stresul, oboseală – care însoţesc orice profesie – şi în profesia didactică 
sunt responsabile de procesul de demotivare a profesorului. Cum putem combate acest proces a 
cărei apariţie este firească, dar care poate provoca probleme de ineficienţă atât la nivelul relaţiei 
cad, cât şi la nivelul cadrului didactic însuşi. Cu alte cuvinte, profesorul va începe să-şi facă 
munca mai puţin calitativ, dar şi va fi mai nefericit şi mai stresat de propria condiţie. Unul dintre 
exerciţiile pe care putem să le utilizăm pentru a combate o astfel de apreciere a calităţii actului 
instructiv-educativ este acela de reactualizare a concepţiei motivaţionale iniţiale.  
 Atunci când aţi decis că viaţa dumneavoastră profesională trebuie să se desfăşoare în 
acest cadru, aţi avut desigur motive care au făcut ca alegerea în cauză să aibă succes. Încercaţi să 
vă reamintiţi această manager-cadru didactic (încercând să reactualizaţi şi starea interioară pe 
care v-o producea la acel moment) şi să o aduceţi în situaţia prezentă.  

Spre exemplu, părinţii care se află în conflict cu proprii copii se pot dovedi mai moderaţi 
în momentul în care privesc poze sau filme cu familia proprie atunci când copiii lor erau mici.  

Fericirea de atunci transmutată în momentul prezent îi poate ajuta să găsească acele 
resurse interioare pentru a accepta mult mai uşor actuala stare de lucruri şi să identifice acea 
modalitate de a depăşi situaţia.  

Similar, acest exerciţiu poate fi folositor în orice moment în care situaţia prezentă este o 
deteriorare a situaţiei trecute.  
 Suplimentar: Încercaţi un exerciţiu de imaginaţie: dacă acum aţi fi un proaspăt absolvent 
(în cazul în care aveţi mai multă experienţă în instituție) aţi mai alege o carieră didactică? Dacă 
răspunsul este DA, atunci motivarea Dumneavoastră pentru dezvoltarea profesională există însă 
trebuie reîmprospătată [idem].  
 
Expuneţi reflecţiile ce vă motivează în dezvoltarea 
profesională:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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La finele activității au fost stabilite și ierarhizate un șir de acțiuni motivaționale în 
formarea/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin intermediul metodei piramidei. 
 

Figura 2. Piramida acțiunilor motivaționale în formarea/dezvoltarea profesională în viziunea 
cadrelor didactice din IET nr. 225 

 
Acțiunea 5.ABORDAREA 

INDIVIDUALĂ 

Acțiunea4.FEEDBACKUL OFERIT ÎN MOD 
PERMANENT 

Acțiunea 3. ÎNCURAJAREA ANGAJAȚILOR 

Acțiunea 2. DELEGAREA PUTERII 

Acțiunea 1. COMUNICAREA EFICIENTĂ 

Sursa: date prelucrate de autor 
  Acțiunile motivaționale în viziunea cadrelor didactice sunt: comunicarea eficientă, 

delegarea puterii, încurajarea resurselor umane, feedbakul oferit în mod permanent și abordarea 
individuală. 
 Înorganizarea și desfășurarea activităților de formare/dezvoltare  profesionalăcontinuă a cadrelor 
didactice managerul instituției trebuie să țină cont de anumite principii: 
      Principiul reflecţiei şi deciziei profesionale responsabile, care implică necesitatea de a 
privi educatorul drept un profesionist, ale cărui decizii pedagogice se întemeiază pe reflecţie 
asupra propriei practici şi pe o argumentare psiho-pedagogică temeinică atât în activitatea cu 
copiii, cât şi în construirea propriei dezvoltări profesionale;  
      Principiul coerenţei şi continuităţii, care implică transferul fundamentelor valorice şi 
conceptuale ale schimbării din educaţia şcolară în formarea şi dezvoltarea profesională continuă 
a cadrelor didactice. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie un proces 
continuu iniţiat de cadrele didactice pentru perfecţionarea măiestriei profesionale, de 
comunitatea academică pentru eficientizarea procesului educaţional;  
     Principiul individualizării, care vizează două aspecte: (I) formarea continuă răspunde 
nevoilor de formare ale fiecărui formabil; (II) formarea continuă oferă oportunităţi de dezvoltare 
a individualităţii formabililor. Primul aspect implică studierea nevoilor de formare ale cadrelor 
didactice şi racordarea conţinuturilor, formelor şi strategiilor de formare continuă la acestea. 
Crearea condiţiilor de dezvoltare a individualităţii cadrului didactic constituie sarcina principală 
a instituţiei abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice. Este necesar nu numai a 
determina/identifica particularităţile individuale ale persoanei/cadrului didactic, dar şi a contribui 
la dezvoltarea lor. Prin acest principiu se pune în valoare subiectul acţiunii educaţionale – în 
cazul formării profesionale continue – cadrul didactic. Principiul individualizării presupune 
formarea omului integru, care poate îmbina autonomia cu responsabilitatea. 
 Principiul liberei alegeri/opţiuni. Fără alegere este imposibilă dezvoltarea individualităţii 
şi a ipostazei de subiect al acţiunii educaţionale, autoactualizarea capacităţilor celui ce învaţă, 
dezvoltarea competenţelor profesionale. Existenţa oportunităţii de a alege pachetul de servicii 
educaţionale, temele de maxim interes, forma de organizare a activităţilor de formare 
profesională, furnizorul de servicii educaţionale, de a construi propriul traseu de dezvoltare 
profesională pentru fiecare educator şi angajat al instituţiei educaţionale preşcolare devine 
indispensabilă în formarea continuă. Din punctul de vedere al educaţiei centrate pe cel ce învaţă, 
cadrului didactic trebuie să i se ofere oportunitatea de a alege. Calitatea de subiect implică 
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capacitatea de a da dovadă de proactivitate şi libertate în alegere, de a fundamenta alegerea pe 
argumente deduse din autoevaluarea propriei activităţi. 
 Principiul creativităţii şi succesului. Activitatea individuală şi colectivă contribuie la 
identificarea/descoperirea şi dezvoltarea particularităţilor individuale şi a unicităţii grupului de 
învăţare. Datorită creativităţii, cadrul didactic, ca şi elevul, îşi descoperă capacităţile, cunoaşte 
aspectele forte ale personalităţii sale. Atingerea succesului într-o activitate sau alta contribuie la 
formarea imaginii pozitive de sine, care stimulează realizarea activităţii orientate spre 
autoperfecţionare şi edificare a eu-ului profesional. Autoevaluarea propriei activităţi 
profesionale, reflexia şi învăţarea experienţială sunt factori ce determină succesul. 
 Principiul încrederii şi susţinerii. Încrederea în cel ce învaţă, susţinerea tendinţelor lui de 
autorealizare şi autoactualizare trebuie să substituie controlul excesiv şi dirijarea activităţii 
formabilului de către formator [2, p. 8-9]. 
 

Concluzii 
 

      Deci, cadrul didactic trebuie să fie împuternicit (motivat, responsabil şi abilitat cu putere 
de decizie) în propria activitate şi dezvoltare profesională şi susţinut prin programe de sprijin şi 
mentorat. Circuitul metodologic al evoluţiei activităţii de formare a cadrelor didactice: formarea 
iniţială-formarea continuă -autoformarea este determinant al calităţii activităţii cadrului 
didactic. 
 Astfel, procesul de formare continuă la nivelul instituţiei de învăţământ este necesar în 
condiţiile de schimbare, de motivare continuă şi de stimulare a creativităţii cadrelor 
manageriale/didactice pentru a corespunde cerinţelor moderne faţă de organizarea, desfăşurarea 
şi evaluarea demersului educational ce trebuie să fie axat pe transformarea instituţiei care învaţă 
în instituţie unde se învaţă, iar cadrul didactic se va transforma din profesor  care învaţă în 
profesor care ghidează copilul şi asigură mediul favorabil pentru învăţarea creativă şi 
independentă.  
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Abstract 

 
Postmodernism in education designates a new approach of the activity of personality 

formation-development, placing the human being at the center of concerns from a global, 
totalizing and integrating perspective. According to the goal set by postmodernism, the school 
has the task to develop humanity in man, to bestow upon the student with not only intelectual, but 
multiple educational values. 

Postmodernist education is an education which values a new educational model: the 
model not of the best performance, but of the most different performance. In this way, to operate 
with pragmatic evidence means to search and discover the most relevant example, to seek the 
paradox and to legitimize it through new rules of learning. Postmodernist education emphasizes 
the practical character of learning, which promotes the interaction of the learner with the 
learning situation itself. 
Keywords: postmodernism, postmodernist education, pragmatism, pragmatic learning, action, 
practial reason, experimentalism, instrumentalism, authenticity, authentic 
 

1. Introducere 
 

Termenul de postmodernism apare pentru prima dată în 1870, într-un context artistic, 
cînd pictorul englez John Watking Champan utiliza sintagma „pictură postmodernistă” pentru a 
denumi fenomenul plastic european ulterior picturii postmoderniste. Către mijlocul secolului al 
XX – lea termenul capătă o evoluţie spectaculoasă, extinzîndu-se în diferite domenii. 

Ca fenomen cultural general, afirmă Clive Beck „postmodernismul se caracterizează prin 
provocarea convenţiilor, amestecul stilurilor, tolerarea ambiguităţii, accentul pus pe diversitate, 
acceptarea (chiar celebrarea) inovaţiei şi a schimbării, accentul pus pe construirea realităţii [3]. 

Teoriticienii postmodernismului nu teoretizează, ci îmbină fragmente de analize diferite 
(sociale, literare, culturale, istorice, filosofice), obiectul acestora fiind trăsăturile integrate şi 
interdependente, modurile de conducere şi de relaţionare [13, p.41]. Postmodernismul, nu este 
atît un concept, cît o problematică: „un complex de întrebări eterogene, dar şi interconectate, ce 
nu vor putea fi reduse la tăcere de nici un răspuns fals unitar [7,  p.20]. 

 
2. Postodernism – teorie și concepte 

 
Postmodernismul este un model teoretic de percepere a lumii moderne cu contradicţiile, 

erorile şi neîmplinirile ei, un model de încadrare a omului în această realitate, de explicare a 
conduitei umane. Acesta nu reprezintă decît latura critică a modernităţii şi nu o altă epocă. El 

 
1Conf. univ. Dr. hab., Institutul de Științe Economice, Chișinău, Republica Moldova, 
nina_laki@yahoo.com 
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reprezintă perioada ce se caracterizează printr-o concepţie post – antropocentrică cu privire la 
modul de a trăi al omului, mai degrabă în armonie cu natura decît separat de aceasta; un sens 
post – competitiv al relaţiilor interumane, mai degrabă de cooperare, decît individualiste; 
credinţa post – militaristă că situaţiile conflictuale se pot rezolva mai degrabă prin arta 
negocierilor paşnice; o viziune postpatriarhală în care epoca subordonării religioase, sociale, 
politice şi economice a femeilor va fi înlocuită de o ordine socială bazată pe egalitatea dintre 
sexe; o concepţie post – eurocentrică, în cadrul căreia valorile şi practicile tradiţiei europene nu 
vor mai fi considerate superioare şi nu vor mai fi impuse în mod forţat altora; un concept post – 
disciplinar al cercetării şi învăţămîntului, combinat cu o concepţie ecologistă, interdependentă, 
despre cosmos; o concepţie post – raţionalistă, care depăşeşte individualismul naţional printr-o 
conștiință planetară, preocupată mai întîi şi în special de sănătatea pămîntului [12, p.19]. 

Individul postmodern „pluteşte liber, fără dominante de sine, fără o identitate stabilă, dar 
avînd întotdeauna o „valenţă liberă”, care-i permite afilieri superficiale, contradictorii, pasagere. 
Un individ postmodern, deaceea, va agrea dispersia, noutatea, expresia liberă şi participarea 
individuală în dauna unor aderenţe durabile, profunde. El renunţă la toate presupoziţiile 
normative, nu crede că o valoare morală va putea fi demonstrată vreodată ca fiind mai bună decît 
altele, este circumspect în raport cu regulile generale, cu normele cuprinzătoare, cu sistemele 
hegemonice de gîndire, el se simte confortabil doar în prezenţa politicilor personalizate [4, p.55]. 

Postmodernismul este doctrina negării tiparului, cenzurii, stereotipului, permanenţei, 
certitudinii, cauzalităţii, este doctrina negării societăţii moderne, a exceselor ei: agresivitatea, 
imoralitatea, depersonalizarea, alienarea (înstrăinarea), violenţa, intoleranţa. Din această doctrină 
s-a conturat un model teoretic, o nouă ordine socială, morală, deontologică, estetică, educaţională 
în care domină valorile: libertatea, toleranţa, altruismul, originalitatea, performanţa, inter-
culturalitatea. 

Educaţia pentru schimbare, educaţia pentru mediu, educaţia pentru societatea 
informaţională globală, educaţia pentru problematica omului, educaţia pentru drepturile şi 
libertăţile omului, educaţia pentru problemele lumii contemporane, educaţia multiculturală şi 
interculturală sînt cîteva oferte de gîndire pedagogică teoretică şi practică postmodernă. 

Obiectivele educaţiei prospective formulate de Robert Dottrens, Gaston Berger, Edgar 
Faure – a învăţa să trăieşti, a învăţa să gîndeşti liber şi critic, a învăţa să iubeşti lumea şi s-o faci 
mai umană, a învăţa să te desăvîrşeşti în şi prin muncă creatoare, a şti să te conduci, să 
colaborezi, să te adaptezi, să te cultivi, a învăţa să priveşti departe, larg, cuprinzător, a analiza în 
adîncime, a-ţi asuma riscuri, a şti să faci, a şti să fii, să devii – constituie dovada existenţei 
paradigmei prospective postmoderne [10, p.18]. 

Ca fenomen cultural general, postmodernismul priveşte cunoaşterea ca produs al 
interacţiunii dintre ideile şi experienţele omului despre lume şi viaţă. Cunoaşterea nu mai este 
eternă, nici universală. Favorizînd reflexivitatea, spontaneitatea şi descentralizarea, 
postmodernismul este preocupat de organizarea cunoaşterii. 

Dacă în societăţile moderne cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine, 
într-o societate postmodernă cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru a 
„şti” şi a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, ci, înveţi pentru „a face”, pentru „a 
folosi” ceea ce ştii, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti să 
faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste  [5, p.103]. 

Postulatele curentului postmodernist în educaţie solicită apropierea individului de lumea 
reală cu contradicţiile şi complexitatea ei, cu disfuncţiile, dezechilibrele ei, pentru a găsi soluţiile 
de contestare şi de reclădire optime [8, p.27]. 

Postmodernismul nu este o contrazicere a modernismului, ci un pas înainte pe linia 
evoluţiei culturale şi sociale. Cel mai cunoscut teoritician al postmodernismului J. – F. Lyotard a 
formulat conceptual jocul educaţional, care exprimă funcţionalitatea educaţiei prin fragmentarea 
ei în „jocuri” cu reguli specifice, ce fac obiectul unui contract între jucători. În acest context, 
orice acţiune educaţională trebuie considerată ca „o mişcare făcută în joc”, iar o acţiune care nu 
satisface regulile nu aparţin jocului. 
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3. Educație și postmodernism 
 

Mişcarea în timpul jocului ţine de plăcerea de a inventa, dublată de un anumit sentiment 
al succesului. Astfel, învăţămîntul devine direct legat de formarea performanţelor, abilităţii de a 
imagina conexiuni noi între informaţiile existente, de a realiza noi „mişcări” în jocul educaţional 
sau de a schimba regulile jocului   [9, p.164].    

În domeniul educaţional, tendinţele postmoderniste iau în considerare următoarele 
aspecte: 

• Recunoaşterea căilor multiple şi alternative în domeniul instruirii; 
• Egalitatea valorică între cunoştinţele ştiinţifice şi cele practice; 
• Lărgirea conceptului de învăţare; 
• Constructivitatea principială a realităţii; 
• Întrepătrunderea activităţii de instruire cu consilierea în problemele vieţii; 
• Descoperirea unor locuri de învăţare „neobişnuite” şi a unor contexte noi de 

instruire; 
• Stimularea interactivităţii indivizilor în soluţionarea problemelor. 

În opinia cercetătorilor Grace Ann Rosile şi David Boje pedagogia postmodernă este 
autoreflexivă (prin deconstruirea invarianţilor pedagogiei autoritare de tip modern), decentrată 
(prin concentrarea interesului pe marginalii cîmpului educativ şcolar), deconstructivistă (prin 
modalitatea de a nega metodologia ştiinţific – experimentală de tip modern, dar şi modalitatea de 
a-şi asuma domeniul metodologiei), nontotalitară şi nonuniversalistă (prin deconstruirea 
conceptelor de realitate). 

Ideea de bază a postmodernismului este: a fi postmodern şi a adăuga ceea ce îţi este 
propriu şi presupune un şir de elemente: 

• Educaţia nu se mai referă la adaptarea eficientă a elevilor la realitate, ci la 
facilitarea creaţiei proactive, la cultivarea artei construirii opţiunilor privind 
viitorul; 

• Metoda educaţiei presupune exploararea şi nu îndoctrinarea, normalizarea, 
formatarea realităţii; 

• Cîmpul educativ şcolar postmodern este un cîmp multipolar, în cadrul căruia 
autoritatea profesorului trebuie cîştigată în fiecare clipă; autoritatea elevului se 
poate dovedi complementară autorităţii profesorului, dar nu este obligatoriu să fie 
aşa, ba dimpotrivă, afirmarea de sine presupune în anumite etape negarea 
celorlalţi; profesorul nu poate decide în locul elevilor ce este important şi ce nu 
este important, ce merită învăţat şi ce nu merită învăţat; 

• Prin descentrarea cîmpului educativ şcolar de pe profesor şi centrarea lui pe elev 
se poate obţine reevaluarea condiţiei elevului privit ca un centru de interese şi 
preocupări [1, p.22]. 

Referindu-se la dezideratele educaţiei postmoderniste, Annet Gough (2001) specifică 
faptul că este necesară recunoaşterea şi stimularea dezvoltării constructelor cognitive ale 
elevilor, a căror origine se află în social. Ea enunţă faptul că este nevoie de o ştiinţă postmodernă 
a educaţiei care este democratică şi recunoaşte constructele sociale şi natura multiculturală a 
ştiinţei în contextul său global. Este nevoie, accentuează ea, de o pedagogie care atrage atenţia 
asupra procesului în care cunoaşterea este produsă şi recunoscută, în care agenţii cunoaşterii sunt 
concreţi, vizibili şi amplasaţi vizibil [5, p.103]. 

În viziunea postmodernistă ceea ce se petrece în clasele de elevi este cel mai 
important lucru. Referindu-se la această idee, Emil Păun afirma faptul că la nivelul clasei nu 
avem de a face doar cu transmiterea unui curriculum dat şi prefabricat, dar cu elaborarea şi 
construirea cotidiană şi negociată a acestuia [4, p.55]. Peter Appelbaun (2001) consideră clasele 
de elevi drept adevărate comunităţi de cercetare, demonstrînd importanţa socialului pentru 
învăţare. În opinia lui, scopul este de a-i ajuta pe elevi să descopere căile de a pune întrebări şi de 
a critica problemele şi nu doar de a-i antrena în formularea de răspunsuri la întrebările şi 
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problemele enunţate. Astfel, şcoala postmodernistă are ca preocupări fundamentale nu numai 
investirea elevilor cu un sistem de cunoştinţe, dar, mai ales, îndrumarea şi stimularea lor în 
direcţia dezvoltării cognitive, afective, sociale, a exersării abilităţilor în contexte variate, în 
vederea integrării lor în activitatea şi viaţa socială. Elevul trebuie solicitat să ia contact cît mai 
des cu realitatea, pentru a adopta decizii promte şi potrivite. Deaceea în demersurile didactice, el 
trebuie privit ca subiect al propriei formări, dar şi ca agent al influenţei sociale, al autoformării 
[5, p.106]. 

 Educaţia postmodernistă are drept scop, după cum afirmă Mattew Weiinstein (2001), 
formarea agenţilor sociali capabili de diagnostic, de intervenţie şi de schimbare a cadrului 
existenţial. Din perspectiva  educaţiei postmoderniste este important nu doar de a înţelege ştiinţa, 
ci şi de a simţi emoţia, de a o studia; educaţia trebuie să determine subiecţii să fie într-o continuă 
stare problematizantă, o stare în care permanent să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri. 

În educaţia postmodernistă se pune accent pe preocupările ce asigură dezvoltarea 
capacităţilor şi abilităţilor intelectuale şi practice. Paradigma educaţiei postmoderniste 
accentuează utilitatea cunoştinţelor: ce vei face după ce vei absolvi? cum vei folosi ceea ce ai 
învăţat? cum îţi vei îmbunătăţi viaţa aplicînd ceea ce ştii? În această ordine de idei, 
postmodernismul avansează ideea conform căreia este necesară introducerea în şcoală a noilor 
tehnologii pentru ca învăţămîntul să ţină pasul cu continua transformare socio-economică şi cu 
rapida digitalizare a culturii. În acest sens, motoul educaţiei postmoderniste este „gîndeşte 
global, acţionează local” – fără a te încurca în detalii [5, p.107]. 

Una dintre principalele implicaţii ale postmodernismului în educaţie este sensibi-
lizarea şi conştientizarea elevilor în direcţia formării şi aplicării conceptelor despre viaţă şi  
despre realitatea înconjurătoare. Conform acestei idei postmoderniste, învăţarea în şcoală trebuie 
să accentueze caracterul său aplicativ (pragmatic), îmbinînd teoreticul cu practicul, deoarece 
învăţarea faptelor izolate, fără a le valida practic, devine lipsită de înţeles. De aceea şcoala 
postmodernistă trebuie să creeze oportunităţi de a face conexiuni între cunoştinţele învăţate 
(acumulate) în şcoală şi cele pe care elevul le obţine pe căi nonformale şi informale, înţelegînd 
utilitatea lor. 

Un imperativ al educaţiei postmoderniste îl constituie activismul elevului în procesul 
de învăţare, implicat de strategiile folosite de către profesor. Şcoala postmodernistă trebuie să 
faciliteze procesul învăţării, să motiveze elevii să înveţe, folosind strategii de lucru interactive, 
punînd accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. 
Ea trebuie să fie interesată de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste 
cunoştinţe. 

Prin urmare, orientările în  educaţia postmodernistă reclamă promovarea unei învăţări 
pragmatice. Pragmatismul, în general, este o orientare filosofică de origine americană, 
supranumită şi experimentalism sau instrumentalism, avîndu-i ca promotori  pe Ch. S. Pierce, W. 
James, J. Dewey şi alţii, care au încercat să demonstreze că ideile nu înseamnă nimic, dacă 
lipseşte acţiunea. Ca atare, originea de bază a pragmatismului este filosofia lui Im. Kant, care 
afirmă că menirea fiinţei umane pe pămînt nu este să cunoască în primul rînd, ci să făptuiască, 
acest lucru fiind numit raţiune practică.          

Ideile pragmatismului revin în actualitate din mai multe considerente. În primul rînd, 
accelerarea evoluţiei socio-culturale şi economice implică în mod explicit pregătirea cerută de 
viaţă, nu doar pentru viaţă, în acest sens acţiunea fiind determinantă. În al doilea rînd, educaţia 
trebuie să pornească de la oportunităţile vieţii umane şi sociale de azi şi de mîine, acţiunea 
constituindu-se ca o axă fundamentală în procesul educaţional, care îşi propune dezvoltarea la 
maximum a posibilităţilor pe care le au elevii ca fiinţe umane. În al treilea rînd, după cum afirmă 
W. J. Earle, pragmatismul devine o teorie – actor (participant) a adevărului  [6, p.36]. 

În condiţiile actuale ale educaţiei, pragmaticul intervine pentru a accentua caracterul 
practic al adevărului, al cunoaşterii şi al capacităţii cognitive a fiinţei umane. Pragmatistul afirmă 
că singura posibilitate de a verifica dacă un fapt corespunde realităţii este încercarea de a ne 
ghida după ea şi a vedea cum cineva se descurcă folosind-o [6, p.37]. În această ordine de idei, 

200



dacă învăţarea este procesul, activitatea şi rezultatul asimilării active a informaţiilor, a procesării 
şi valorificării lor în contexte diferite, prin care fiinţa umană se integrează în societate, îşi 
„construieşte” un comportament şi atinge anumite performanţe, modificînd permanent experienţa 
de cunoaştere şi acţiune, atunci învăţarea pragmatică ar presupune în accepţia noastră, activitatea 
de acumulare a informaţiei cognitive vitale şi de formare a personalităţii umane în diversele ei 
aspecte prin valorificarea nemijlocită a versalităţii sale acţionale. 

Într-un context de învăţare, pentru o orientare pragmatică, pentru care cunoaşterea 
înseamnă aplicare, utilizare, identificare şi rezolvare de probleme, o cunoaştere teoretică, 
disociată de capacitatea de a acţiona şi de a aplica, nu este de ajuns pentru a produce asimilare de 
cunoştinţe [2, p.14]. O astfel de orientare este favorabilă „dezvoltării unui învăţămînt aflat în 
contact strîns şi permanent cu realitatea; a unui învăţămînt pus în serviciul promovării dezvoltării 
socio-economice şi culturale, care trebuie să joace un rol-motor în dezvoltarea şi formarea 
socială”. Învăţarea care acordă prioritate cunoaşterii şi acţiunii, transformării cunoaşterii în 
acţiune şi transformării acţiunii în cunoaştere, capabilă să pregătească elevul într-o manieră în 
care să poată face faţă problemelor neprevăzute, este o învăţare axată pe competenţele cognitive, 
pe măsura unei societăţi bazate pe cunoaştere, pe „ştiinţifizarea activităţii specifice diferitelor 
domenii, pentru reuşita în viaţă şi pentru reuşita profesională. Este evident, că o astfel de 
concepţie presupune o abordare care pune problema asimilării unei învăţături mai armonioase, a 
unei instruiri şi educaţii mai echilibrate, în cadrul căreia formaţia cognitivă să se împletească 
strîns cu formaţia pragmatică, studiile teoretice mai aprofundate să se îmbine organic cu studiile 
de înaltă specializare practică. 

În învăţarea pragmatică o atenţie deosebită se acordă dezvoltării capacităţii de a 
explora, a capacităţii de a identifica şi rezolva probleme, atitudinii de analiză a  problemelor 
complexe, semnificative pentru subiect şi colectivitate, aptitudinii de a sesiza miezul acestor 
probleme şi a găsi mijloacele adecvate de rezolvare a lor. Aceasta este una din principalele noi 
orientări ale învăţămîntului modern, aceea „de a favoriza o învăţare axată pe probleme, 
rezultantă din situaţiile trăite, ivite în practică, autentice [Ibidem, p.16].  

În strînsă legătură cu aceste evoluţii pragmatice se constată şi o accentuată nevoie de 
a învăţa mai mult pe cont propriu, ca efort autonom, manifestîndu-se un stil de învăţare axat pe 
trebuinţa continuă de înnoire a propriei cunoaşteri printr-un efort personal neîncetat. În felul 
acesta, paradigma acţiunii sau pragmatica se manifestă ca una a participării, afirmînd ideea că a 
şti şi a face nu trebuie să fie două experienţe diferite, fiind utilă formula a şti făcând.  

În pragmatică nu acţiunea exercitată din exterior, predeterminată, asupra elevului 
prezintă importanţă, ci acţiunea care îşi are originea în interioritatea acestuia, care vine din 
propria iniţiativă, care pune în joc operaţiile mentale prin care se acţionează asupra obiectului 
cunoaşterii. La baza învăţării este pusă acum experienţa proprie a subiectului, care implică 
procese interne de interacţiune cu mediul înconjurător ca o paradigmă a acţiunii participative. 

Actualmente, se pledează pentru cunoaşterea cucerită, în locul cunoaşterii căpătate. În 
această perspectivă, cultivarea spiritului pragmatic constituie scopul învăţării, propunîndu-şi să 
dezvolte cunoaşterea ştiinţifică, punînd elevii în situaţia de a trăi experienţe ştiinţifice şi practice, 
ceea ce presupune o transformare a elevilor din simpli receptori ai ştiinţei „gata făcute”sau 
simpli consumatori de cunoştinţe, în producători ai propriilor cunoştinţe.  

Schimbările sociale au adus și schimbări radicale în sistemele de valori generale și 
personale, în care credințele și convingerile joacă un rol deosebit. În acest context, valoarea 
deosebită a educației este relevată prin libertate și disciplină, plăcere și sforțare, autonomie și 
eteronomie, autenticitate și conformare. Școala este mediatorul individual-socialului și, prin 
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prizma autenticității, fiecare subiect este dator să-și creeze echilibrul interior prin fapta 
personală, conștientizată și asigurată de convingerile sale în acțiune. 

Autenticitatea se referă în general la cineva al cărui întreg mod de a fi, de a acționa și 
de a stabili relații cu cei din jur concordă cu credințele și valorile sale. Ea reclamă cunoașterea de 
sine reală și profundă, voința și capacitatea de a spune lucrurilor pe nume și armonizarea dintre 
ceea ce putem face și ceea ce facem efectiv. Provocarea pentru un elev autentic vine din 
cunoașterea conștientă a sa personală, a celorlalți, a domeniului de cunoaștere[1, p.29]. 
              Azi afirmăm că nu acumularea de cunoștințe, de date, de informații este scopul 
educației, ci a-l pune pe elev în situația de a ajunge la ele. Elevul trebuie condus astfel, ca să se 
afirme în autenticitatea sa sau, după cum afirmă I. Găvănescu, „elevul trebuie să învețe a se 
comporta ca un Robinson Crusoe, care în orice împrejurare, să știe a găsi mijloacele de învingere 
a greutăților”[ Ibidem,  p.31]. 
             Plasarea accentului pe autenticitate în procesul educației presupune o dezvoltare  
armonioasă a personalității umane. Procesul de autenticitate este complex, deoarece implică 
schimbarea vechilor perspective și convingeri astfel ca manifestarea personalității elevului să se 
perfecționeze în devenirea sa permanentă. Acesta este un proces prin care subiectul devine apt de 
a-și asuma responsabilitatea și a-și dirija viața personală. 
              La întrebarea cum putem acționa ca să-l aducem pe elev la nivelul autenticității în 
activitatea sa educațională, răspunsul trebuie să aibă în vedere exigențele antropologiei și 
sociologiei, vizînd posibilitatea acestora de a-și concorda faptele cu propriile convingeri. În acest 
caz, acțiunea se bazează pe predispoziția posibilității și necesității perfecționării ființei umane, 
care se axează pe depășirea unor anumite stări și deschiderea subiecților. 
 

4. Concluzii 
 

              Pornind de la afirmația filosofică: nu putem cunoaște ceea ce nu credem și că substratul 
convingerilor constituie cunoașterea subiectului, putem afirma că autenticitatea este o condiție 
necesară pentru cunoaștere iar cunoaștrea nu are valoare decît în condițiile de autenticitate. 
Convingerile, după afirmația lui F. Ramsey, sunt ca „o hartă după care ne ghidăm”, iar o hartă 
este bună dacă ne ajută să ajungem acolo unde dorim într-o manieră rațională. Fiecare subiect 
este „încărcat” de un amestec de convingeri sau credințe fie adevărate, fie false și, prin 
autenticitate, se poate detașa de acest amalgam și alege un nou început, intelectual și inteligent, 
întemeiat pe o bază mai solidă. După Descartes, această bază solidă constă într-un număr mic de 
convingeri de care nu ne putem îndoi și pe care le putem numi indubitabile. 
             Convingerile, valorile subiectului sunt a priori, adică înaintea acțiunii, iar fapta, acțiunea 
este a posteriori. Concordanța dintre ele, armonizarea lor, definește autenticitatea subiectului și a 
acțiunii educaționale. Astfel, școlii îi revine sarcina să cultive elevilor convingeri ca aceștia să 
aibă o bază sigură în acțiunea lor de cunoaștere, de comportament. Lipsa convingerilor este o 
menținere în suspensie care suprimă posibilitatea manifestării autentice. Neavînd formate 
anumite convingeri, elevul pune în pericol activitatea sa, deoarece astfel, își blochează propria 
ființă, se împiedică pe sine să fie. Prin urmare, școala trebuie să-i facă pe elevi autentici, adică a-i 
educa să facă ceea ce corespunde convingerilor personale, în conformitate cu potențele 
personale, bine cîntărite și pozitiv apreciate de persoana în cauză. Numai acel individ, la care 
convingerile personale corespund cu faptele sale, influențîndu-se și armonizîndu-se reciproc, 
poate deveni o personalitate bine formată. În felul acesta, autenticitatea este un factor al cultivării 
elevului care crede cu putere în justețea a ceea ce face, în ceea ce învață și în valoarea a ceea ce 
este.  
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Abstract 
 

 In this paper, the most important aspects regarding the training and development of 
employees in the context of distance learning were analyzed. Given the fact that the Covid-19 
pandemic, employees of educational institutions face problems related to the need to assimilate 
new technologies and apply them in the classroom. Due to the standard of living in our country, 
it is observed that currently this problem is a major one and affects the entire education system. 
The research methods were: analysis, synthesis, induction, abduction, deduction, scientific 
abstraction. In conclusion, we can mention that new measures and regulations should be applied 
in the Labor Code and the Education Code regarding the regulation of labor relations between 
employee and employer where the work of teachers with students, students should be clearly 
regulated. The state must also prepare courses, trainings for all teachers at all levels of 
education in order to facilitate the transition to distance learning. 
Keywords: employee training, employee development, education, distance learning, 
educational institutions 
 

1. Introducere 
 

Ca nucleu al tuturor afacerilor este considerat omul, restul resurselor, utilajelor, banilor, 
terenurilor sunt considerate secundare. Afacerile se bazează pe servirea nevoilor consumatorilor. 
Resursele umane reprezintă în realizarea activităților economice o componentă foarte importantă 
care permite funcționalitatea celorlalte componente ale turismului. Omul are capacitatea de a 
schimba resursele naturale și materiale în resurse atât potențiale, cât și efective. 

Pentru a face ca sectorul public să funcționeze eficient, pe lângă existența potențialului și 
a echipamentelor necesare, se simte nevoia primordială a contribuției resurselor umane care dau 
sens întregii activități și contribuie la evoluția acesteia. Importanța capitalului uman avansează 
odată cu creșterea exigențelor din partea consumatorilor vis-a-vis de calitatea serviciilor oferite, 
a contribuirii la dezvoltarea sectorului public unor segmente din ce în ce crescânde și diverse a 
consumatorilor. 

 
2. Analiza conceptelor – definiții și interpretări 

 
Capitalul uman și domeniul învățământului se află într-o strânsă legătură. Datorită 

importanței sale, sfera învățământului atribuie muncii prestate o serie de trăsături, printre care  
dintre cele mai importante s-ar evidenția următoarele: 

- consumul de muncă vie; 
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- răspunderea morală și materială superioară; 
- nivelul ridicat și complex de pregătire profesională; 
- legătura directă dintre profesor-elev; 
- standarde înalte de performanță; 
- utilizarea modelului muncii cu timp parțial [6, p. 124]. 
Consumul de muncă vie ocupă un loc de vârf comparativ cu alte ramuri care au mărimi  și 

producție relativ asemănătoare. Conform celor menționate anterior, putem afirma că sectorul 
învățământului relaționează cu trăsăturile fundamentale ale componentelor din sectorul terțiar. 
Necesarul de muncă la unitatea de produs este unul din cele mai ridicate, ceea ce presupune un 
număr mai mare de lucrători și conduce la o productivitate a muncii mai redusă. Această situație 
este rezultatul faptului că mecanizarea și automatizarea au o sferă de aplicare relativ limitată, 
realizându-se un număr mic de operațiuni. 

Răspunderea materială și morală superioară reiese din contribuirea și implicarea la 
maximum a angajaților din sfera învățământului în procesul oferirii produsului final – a 
cunoștințelor sale către elevi. Răspunderea materială  este reprezentată de către valorile materiale 
de care duc răspundere și le coordonează. Efortul depus de către lucrători presupune odată cu 
realizarea unor elemente ce țin de ordinul cantitativ, cantitatea serviciilor care se prestează, 
numărul de elevi în clase, și realizarea unor cerințe  ce țin de ordinul calitativ precum și gradul 
de satisfacerea planului de învățământ. Relația dintre un angajat din domeniul învățământului și 
eleveste una de importanță individuală ce se deosebește de alte ramuri, astfel efortul angajaților 
din învățământ vizează realizarea unor cerințe ce țin de ordinul calitativ, dar  fără a le omite pe 
cele de ordin cantitativ. Astfel, un angajat din domeniul învățământului are o contribuție destul 
de importantă în educarea generațiilor viitoare, captivarea atenției și provocarea interesului 
pentru a studia.  

Nivelul ridicat și complex de pregătire profesională prevede faptul că atunci când 
profesorul are în față diferiți elevi, acesta trebuie să fie atent, diferit și inteligent încât să aibă 
posibilitatea de a explica în așa fel încât fiecare elev să poată înțelege, dar și să-i trezească 
dorința de a studia, de a descoperi noi tărâmuri. Contactul direct profesor-elevoferă prima 
impresie și primul și ultimul contact pe care îl poate avea elevul. În domeniul învățământului o 
caracteristică importantă este legătura dintre profesor și elev, aceasta determinând elevul să 
învețe să afle ceva nou. Contactul direct profesor-elev necesită o atitudine serioasă pentru 
pregătirea profesională a cadrului didactic, un psihic bine dezvoltat, precum și informarea dar și 
educarea elevului. 

Pentru a activa ca angajat în domeniul învățământului este nevoie să stăpânești niște 
abilități, unele dintre ele ar fi cele enumerate mai jos: 

• capacitatea de a comunica și de a se adapta după tipul de client pe care îl are în față; 
• abilități de lucru în echipă; 
• capacitatea de a face față muncii tensionate; 
• abilități de administrare; 
• capacitatea de a păstra echilibrul în luarea unei decizii în urma apariției unor 

probleme neprevăzute și de a face față unor situații delicate; 
• capacitatea de a încerca să înțeleagă orice tip de elev și să îl motiveze să învețe [5, p. 

85]. 
Competențele necesare pentru un angajat în sfera învățământului privește următoarele 

aspecte: 
 caracteristici atât fizice, cât și psihice pe care le deține angajatul; 
 performanțele și succesele obținute în cariera profesională; 
 demonstrarea deținerii aptitudinilor necesare la locul de muncă; 
 atitudinea lucrătorului  față de postul pe care îl ocupă [3, p. 53]. 

Pentru a dobândi aceste competențe profesorii trebuie să aplice mai multe metode de 
învățare, dezvoltare a competențelor sale.  
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În contextul pandemiei Covid 19, necesitatea de învățare și dezvoltare în domeniul 
învățământului s-a accentuat, deoarece sistemul de învățământ a trebuit să facă față unor 
perturbări majore. Astfel, nici profesorii, nici elevii nu au fost pregătiți de asemenea conjunctură 
de aplicare a învățământului la distanță. Nu a fost pregătită nici legislația națională în acest 
domeniu. Dacă analizăm Codul Muncii al Republicii Moldova, putem observa că în el se 
regăsesc aspecte de reglementare a formării profesionale a angajaților întreprinderilor și aspecte 
cu privire la contractul de ucenicie.Astfel, articolul 216 din Codul Muncii, privind Contractul de 
ucenicie şi contractul de formare profesională continuă, aliniatul 1 stipulează că „Angajatorul are 
dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în căutarea unui loc de muncă şi 
care nu are o calificare profesională”. De aici se observă că angajatul poate încheia cu 
angajatorul un asemenea contract în cazul în care nu are calificarea necesară [2].Pe de altă parte, 
conform aliniatului 2, observăm că „Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un 
contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative”. Astfel, acest 
contract este reglementat de codul civil al Republicii Moldova. Pe lângă contractul de ucenicie, 
potrivit aliniatului 3 al Codului Muncii, „Angajatorul are dreptul să încheie un contract de 
formare profesională continuă cu orice salariat al unităţii”. Se observă că angajatorul poate 
încheia cu orice salariat și un contract de formare profesională continuă în vederea oferirii 
posibilității de formare continuă în cadrul insituției. Aliniatul 4 al articolului 216 din Codul 
Muncii stipulează că „Contractul de formare profesională continuă se încheie în formă scrisă, 
este un act adiţional la contractul individual de muncă şi se reglementează de legislaţia muncii şi 
de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii”. Articolul 217 din Codul Muncii, 
aliniat 1, menționează că contractul de ucenicie şi celde formare profesională continuă trebuie să 
includă: 

a) numele şi prenumele sau denumirea părţilor; 
b) indicarea profesiei, specialităţii şi calificării pe care o va obţine ucenicul sau salariatul; 
c) obligaţiile angajatorului privind crearea condiţiilor de instruire stipulate în contract; 
d) termenul contractului; 
e) obligaţia persoanei de a urma cursul de formare profesională şi de a activa conform 

profesiei, specialităţii, calificării obţinute în termenul stabilit de contractul respectiv; 
f) condiţiile de retribuire a muncii pe durata uceniciei sau formării profesionale continue; 
g) condiţiile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de părţi (de o parte) pe 

durata uceniciei sau formării profesionale continue în cazul eliberării salariatului (art.85, art.86 
alin. (1) lit. g)-r)) înainte de expirarea termenului prevăzut de contract conform lit. e [2]. 

Pe lângă aceste clauze, alineitul 2 din articolul 217 prevede că contractul de ucenicie şi 
contractul de formare profesională continuă pot cuprinde şi alte clauze determinate de părţi, care 
nu contravin legislaţiei în vigoare.În afară de aceste aspecte, articolul 218 din Codul Muncii, 
menționează că  durata uceniciei şi a formării profesionale continue nu trebuie să depăşească, pe 
parcursul săptămânii, durata timpului de muncă stabilită de prezentul cod pentru vârsta şi 
profesia respectivă la executarea lucrărilor corespunzătoare.În același timp, alineatul 2, articolul 
218, din Codul Muncii, stipulează că timpul necesar ucenicului pentru participarea la activităţi 
teoretice ce ţin de formarea profesională se include în timpul de muncă. De asemenea, potrivit 
aliniatului 3, articolul 218, salariaţii încadraţi în formarea profesională continuă în unitate pot fi 
eliberaţi temporar de la munca prevăzută de contractul individual de muncă sau pot lucra în 
condiţiile timpului de muncă parţial ori ale regimului flexibil al timpului de muncă, cu acordul 
scris al angajatorului. Totodată, aliniatul 4 din articolul 218, stipulează că în cazul salariaţilor 
încadraţi în formarea profesională continuă sunt interzise: 

• munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase; 
• munca suplimentară; 
• munca de noapte; 
• detaşarea nelegată de formarea profesională. 

Aliniatul 5 al articolului 218 prevede că termenul contractului de ucenicie, ca şi al celui 
de formare profesională continuă, începe să curgă la data indicată în contract, prelungindu-se cu 
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perioada concediului medical şi în alte cazuri prevăzute de contract.Potrivit aliniatului 3 din 
articolul 219 din Codul Muncii, angajatorul va asigura, printr-un control corespunzător, efectuat 
în comun cu reprezentanţii salariaţilor, eficienţa sistemului de ucenicie şi a oricărui alt sistem de 
formare a cadrelor şi protecţia adecvată a lor. Articolul 220 din Codul Muncii stipulează că 
contractul de formare profesională continuă poate înceta în temeiurile prevăzute de prezentul cod 
pentru încetarea contractului individual de muncă sau în alte temeiuri prevăzute de legislaţia în 
vigoare, iar articolul 221 din Codul Muncii stipulează că contractul de ucenicie încetează (se 
desface) în temeiurile prevăzute de Codul Civil [2].Pentru a prezenta prevederile legislative ale 
Republicii Moldova privind pregătirea și dezvoltarea angajaților din domeniul învățământului, 
vom analiza prevederile Codului Educației. 

Analizând prevederile articolului 5 al Codului Educației din Republica Moldova, 
menționăm că aspecte privind dezvoltarea angajaților din domeniul învățământului se regăsesc 
chiar de la început de la misiunea educaţiei, unde sunt elucidate următoarele misiuni:    

 satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii; 
 dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii, creşterea durabilă 

a economiei şi bunăstarea poporului;  
 dezvoltarea culturii naţionale; 
 promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a nediscriminării şi 

incluziunii sociale; 
 promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 
 facilitarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie pentru bărbaţi şi 

femei. 
Pe de altă parte, potrivit articolului 39 din Codul Educației din Republica Moldova, în 

standardele de stat în domeniul educației sunt evidențiate necesitatea de a dezvolta competențele 
cadrelor didactice, dar și ale cadrelor manageriale din insituțiile de învățământ. Astfel, 
standardele educaţionale de stat în învăţământul general vizează: 

• elaborarea Curriculumului naţional ca document de reglementare;  
• structurarea la elevi a competenţelor definite prin Curriculumul naţional;  
• dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor manageriale şi didactice; 
• elaborarea manualelor şi a altor suporturi şi resurse educaţionale;  
• asigurarea condiţiilor şi a resurselor materiale necesare pentru un proces educaţional 

eficient [1]. 
Potrivit aliniatului 1 al articolului 58 din Codul Educației, ativitatea de mentorat 

în învăţământul general este promovată activitatea de mentorat prin care o persoană cu 
experienţă (mentorul) oferă sprijin, ajutor şi schimb de experienţă şi cunoştinţe unei alte 
persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziţia de competenţe sau 
cunoştinţe.Aliniatul 2 din articolul 58 stipulează că cadrul didactic sau managerial poate deveni 
mentor, dacă are o pregătire specială obţinută în cadrul formării iniţiale sau continue şi 
experienţă în domeniul profesat. Potrivit aliniatului 3, activitatea de mentorat se desfăşoară sub 
următoarele forme: 

 mentorat de practică; 
 mentorat de inserţie profesională; 
 mentorat de dezvoltare profesională [1].    

Aliniatul 6 al articolului 58 stipulează că mentoratul de dezvoltare profesională se 
realizează la locul de muncă şi asigură dezvoltarea profesională şi avansarea în carieră a cadrelor 
didactice.Potrivit aliniatului 1 al articolului 123 din Codul Educației din Republica Moldova, 
învăţarea pe tot parcursul vieţii include activităţile de învăţare realizate de o persoană pe 
parcursul vieţii, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din perspectivă personală, 
civică, socială şi profesională. Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde învăţământul general, 
profesional-tehnic şi superior, precum şi formarea profesională continuă a adulţilor. Potrivit 
aliniatului 5 din articolul 123 din Codul Educației, învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează 
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în contexte de educaţie formală, nonformală şi informală. Învăţarea pe tot parcursul vieţii în 
contextul educaţiei formale reprezintă un proces instituţionalizat, structurat şi bazat pe o 
proiectare curriculară explicită. Articolul 124 din Codul Educației, aliniat 1, menționează că 
învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale se poate realiza în următoarele 
instituţii sau organizaţii:  

a) instituţii de învăţământ general, profesional tehnic şi superior; 
b) instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de educaţie şi programe de 

formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate; 
c) întreprinderi sau organizaţii care oferă propriilor angajaţi programe de formare 

profesională, autorizate provizoriu sau acreditate. Potrivit aliniatului 2 din articolul 124, 
învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale se poate realiza în următoarele 
instituţii sau organizaţii:  

• instituţiile şi organizaţiile menţionate la alin. (1); 
• instituţii extraşcolare; 
• centre de îngrijire şi protecţie a copilului; 
• întreprinderi; 
• instituţii culturale;  
• asociaţii profesionale, culturale, sindicale; 
• organizaţii nonguvernamentale; 
• alte organizaţii [1]. 

De asemenea, potrivit aliniatului 3, articolul 124, învăţarea pe tot parcursul vieţii în 
contextul educaţiei informale se realizează prin activităţi organizate în familie, la locul de 
muncă, în comunitate, în reţele sociale, prin activităţi de voluntariat, sportive, culturale etc. şi 
poate conduce la formarea de competenţe şi calificări. Aliniatul 1 din articolul 125 stipulează că 
statul garantează accesul şi susţine, inclusiv financiar, învăţarea pe tot parcursul vieţii. Aliniatul 
2 din articolul 125 stipulează că finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii se realizează din surse  
publice şi/sau private, în bază de parteneriat public-privat, prin finanţare şi cofinanţare de către 
angajatori, organizaţii nonguvernamentale, din fonduri nerambursabile în cadrul programelor 
internaţionale, precum şi prin contribuţia beneficiarilor [1]. 

 
3. Concluzii 

 
În baza analizelor efectuate, putem evidenția faptul că dezvoltarea resurselor umane în 

societatea cunoașterii este o cerință vitală. Prin urmare, angajații trebuie să cunoască diverse 
tipuri de informații care îi ajută la prestarea serviciilor calitative și în educarea generației tinere. 
Astfel, în domeniul învățământului această exigență este și mai accentuată. Angajații din acest 
sector, în contextul pandemiei Covid-19,  trebuie să corespundă cerințelor să aibă cunoștințe în 
domenii ca tehnologiile digitale, să aplice aceste tehnologii la orele cu studenții, să motiveze 
elevii să fie activi și prezenți la ore.Ar fi benefice realizarea următoarelor recomandări: 

1. Organizarea la nivel de stat a training-urilor și webinarelor pentru cadrele didactice. 
În vederea creșterii gradului de pregătire a cadrelor didactice, este necesară organizarea de către 
Ministerul Educației a training-urilor, workshopurilor, conferințelor prin care să ușureze trecerea 
la procesul de învățământ la distanță; 
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2. Introducerea modificărilor în Codul Educației. În vederea reglementării muncii la 
distanță, este necesar de intervenit cu modificări și completări la Codul Educației ce prevăd 
reglementărea modalității de promovare, evaluare a învățământului la distanță; 

3. Introducerea completărilor în Codul Muncii. Este necesar de completat Codul Muncii 
al Republicii Moldova cu prevederi ce țin de munca la distanță și reglementarea raporturilor de 
muncă dintre angajat și angajator.  
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Abstract 
 

 In the context in which in recent months the training has moved for most students from 
the real environment in the virtual space, questions such as: what are the skills needed for 
students to succeed in quality learning? What are the most effective teaching strategies for this 
new situation? how is the role of the teacher reconfigured? they are more and more present in 
the educational environment, and the need for answers becomes urgent. 
 Along with technological skills, distance learning involves the existence or development 
in students of life skills such as planning and organizing, self-monitoring of learning, decision 
making, problem solving, critical thinking and self-assessment. In the case of distance learning, 
students lack the ongoing monitoring and feedback of the teacher and colleagues and, as a 
result, need to be made able to set learning objectives, plan and organize a learning plan. work, 
to work autonomously, and finally to assess the stage of achievement of the proposed objectives. 
 In the same context of distance learning there are many situations in which students are 
put in situations where they have to analyze various information and make decisions regarding 
their relevance, relevance and even correctness. Skills such as critical thinking or decision 
making become extremely important for the tasks assigned. Who is responsible for developing 
these skills? how can this be done? and how do students perceive these needs? These are some of 
the questions we will try to answer in this text. 
Keywords: distance learning, life skills, learning optimization 
 
 

1. Introducere 
 

 Educația la distanță, cel puțin în spațiul învățământului preuniversitar românesc, a devenit 
într-un timp bulversant de scurt o realitate care ne provoacă la interogații cu privire la rolurile pe 
care trebuie să și le asume actorii educaționali, la adaptarea strategiilor didactice, la dezvoltarea 
la elevi și la profesori a unor competențe complementare celor care erau considerate necesare în 
mod tradițional. Una dintre problemele semnificative ale învățării la distanță este aceea că, cei 
mai mulți dintre cei implicați în acest proces nu au experiență practică cu această forma de 
predare-învățare și că, în plus, nu există suficiente abordări teoretice consistente, ghiduri 
metodologice sau resurse educaționale pe care profesorii să le poată consulta. 
 Demersul asumat în acest articol presupune evidențierea câtorva aspecte ce privesc 
educația la distanță, și anume mai întâi un set de scurte clarificări conceptuale, apoi evidențierea 
competențelor elevilor și profesorilor, specifice educației la distanță, a nevoilor educaționale 
percepute de elevii din România în perioada izolării și creionarea unor strategii de optimizare a 
învățării la distanță prin dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. 

 
1Profesor consilier, director Scoala „B.P. Hasdeu” Iasi, m_vlasie@yahoo.com 
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2. Învățarea la distanță – definiție și delimitări conceptuale 
 

Chiar dacă, așa cum am menționat la început, pentru învățământul preuniversitar 
românesc învățarea la distanță este o noutate, în alte spații educaționale și chiar în învățământul  
românesc, dar în spațiul universitar, există experiență în educația la distanță și analize teoretice 
ale acestei forme de educație. 
 În acest sens, în încercarea de a face câteva clarificări conceptuale, putem face apel la 
definiția data de UNESCO în 2002 care subliniază trei caracteristici esențiale ale educației la 
distanță:  
 
1) focalizarea sa pe deschidere și asigurarea accesului la educație prin eliminarea constrângerilor 
ce țin de timp și loc, dar și prin oferirea unor oportunități flexibile de învățare;  
2) comunicarea în două sensuri între profesori și cursanți, facilitată de instituția organizatoare;  
3) existența unor activități speciale destinate consilierii cursanților, cu scopul de a clarifica 
problemele de învățare și înțelegere ale cursanților. (3:66). 
 
 O definiție mai complexă este oferită de Keegan, în 1996. Aceasta evidențiază șase 
aspecte definitorii fundamentale ale învățării la distanță: separarea dintre cei care învață și cei 
care predau; existența unei organizații educaționale care facilitează procesul de predare-învățare; 
existența unei comunicări în două sensuri, la un capăt fiind elevul și la celălalt 
profesorul/tutorele; utilizarea unor instrumente media (tipărituri, website, audio ș.a) care 
facilitează legătura dintre profesori și elevi posibilitatea unor întâlniri ocazionale între profesori 
și elevi și audo-dirijarea învățării de çătre elev (3:66). 
 Pornind de la aceste perspective teoretice, dar și de la analiza situației concrete din spațiul 
educațional românesc, putem sublinia caracteristicile cele mai importante care diferențiază 
educația la distanță de modalitatea tradițională de desfășurare a procesului de predare-învățare cu 
care eram obișnuiți. În primul rând, profesorul și elevul nu se mai situează în același spațiu și, 
uneori, nici măcar în același timp (lecția putând fi înregistrată, materialele didactice (fișe, 
scheme ale lecției, filmulețe ș.a) putând fi postate după un interval de timp, nu neapărat sincron. 
În al doilea rând, comunicarea dintre profesor și elev este mediată de tehnologie (PC, telefon 
etc.), fiind, în același timp, în două sensuri, atât de la profesor la elev, cât și de la elev la 
profesor. Nu în ultimul rând, controlul învățării, atunci când se realizează la distanța, aparține 
mai mult elevului și nu profesorului care, în acest caz, are puține instrumente de a interveni 
atunci când este vorba de gestionarea timpului de lucru, de selectarea și pregătirea materialelor 
pentru învățare ș.a.. 
 Având în vedere caracteristicile învățării la distanță, mulți dintre elevi, dar și o parte 
semnificativă a profesorilor au evidențiat o serie de probleme asociate cu învățarea la distanță, 
dintre care cele mai semnificative ar fi: 

• Modul de concepere al materialelor de studiu. Multe din aceste materiale sunt concepute 
fără a se lua în considerare diferențele individuale dintre elevi, mediul de viață al 
acestora, compețentele anterioare etc.. 

• Lipsa unor instrucțiuni de utilizarea a tehnologiilor multimedia. Profesorii și elevii care 
aparțin unui sistem tradițional de învățământ sunt puși să utilizeze platforme de învățare 
sau canale multimedia, fără a beneficia în prealabil și de o instruire în acest sens. 

• Feedback și contact insuficient cu profesorul. Prezența în clasă a elevilor și profesorilor 
permitea pe lângă contactul direct și existența unui feedback permanent care regla 
procesul de predare-învățare. In educația la distanța elevii, dar și profesorii, beneficiază 
de un feedback mult mai redus și, ca atare, „elevii pot avea probleme în autoevaluare” 
(Shetts apud 3:66), iar profesorii nu pot să identifice nivelul real al achizițiilor elevilor și 
nici nevoile acestora. 

• Interacțiuni sociale reduse. Mulți dintre elevii care sunt implicați în experiențe de 
învățare la distanța nu numai că nu beneficiază de experiențe care să faciliteze 
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socializarea, dar, desfășurând de cele mai multe ori o activitate de tip solitar și desprinsă 
de orice conexiune socială, nici măcar nu pot realiza conexiuni între cunoștințele 
teoretice achiziționate și fenomenul/evenimentul/subiectul social la care acestea fac 
referire 

• Ca o consecință a problemelor menționate anterior, mulți dintre elevi pot resimți o stare 
de insecuritate legată de învățarea la distanță. Această stare își are originea în 
„problemele personale și școlare asociate cu probleme precum costurile financiare, 
perturbarea vieții de familie, irelevanța percepută a studiilor…” (Sweet apud 3:66), dar și 
sprijinul scăzut resimțit din partea școlii sau profesorilor. 

 
 

3. Date experimentale 
 

 Într-o cercetare realizată în Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Iași în 
perioada martie-iunie 2020 care a vizat monitorizarea modului în care se desfășoară învățarea la 
distanță au fost evidențiate următoarele probleme cu care s-au confruntat elevii în această 
perioadă:  
 

• Nu știu care este nivelul real al achizițiilor mele (28%). 
• Nu reușesc să fac toate sarcinile primite (24%). 
• Interesul meu pentru învățare a scăzut (16%). 
• Nu reușesc să fac / să respect un plan de învățare (16%). 
• Nu reușesc să învăț fără suportul permanent al profesorului (15%). 
• Înțeleg parțial sau deloc (14%). 
• Nu am acces la suficiente resurse (cărți, enciclopedii, dicționare etc) pentru a învăța la 

distanță (12%). 
• Profesorii nu comunică suficient cu mine (11%). 

 În aceeași cercetare, elevii au identificat următoarele nevoi de sprijin din partea 
profesorilor și a școlii: 

• Activități în care să fim învățați să ne organizăm programul și să ne concentrăm atenția 
(57%). 

• Activități suplimentare în care să ne fie explicat ce nu am înțeles (33%). 
• Activități în care să ni se explice cum poate fi utilizat calculatorul pentru realizarea 

sarcinilor de învățare online (15%). 
• Activități de suport individual (meditații, consiliere, etc.) (14%). 

 
 Raportându-ne atât la problemele cu care se confruntă elevii și profesorii atunci când se 
implică în experiențe de educație online, cât și la nevoile resimțite de aceștia, putem identifica 
abilitățile pe care cele doua categorii de actori educaționali este necesar să și le dezvolte. 
 Dacă facem referire la abilitățile necesare elevilor, acelea precum managementul 
timpului, abilitățile de căutarea și selectare a materialelor relevante pentru învățare, abilitățile de 
automonitorizare a învățării și de autoevaluare sunt percepute de aceștia ca fiind la fel de 
relevante pentru obținerea succesului în învățarea la distanță ca și competențele specifice fiecărei 
discipline în parte sau competențele tehnologice. 
 Chiar dacă sunt maturi și au un alt nivel de dezvoltare al abilităților de autogestionare a 
învățării, studenții înscriși în programe de studii la distanță consideră că printre cele mai dificile 
aspecte ale învățării online se numără managementul timpului, interacțiunea scăzută, feedback-ul 
scăzut din partea profesorilor, iar printre sfaturile oferite noilor studenți care se pregătesc pentru 
un curs online pentru prima dată se numără dezvoltarea abilitaților de management al timpului, 
pregătirea unui loc de muncă liniștit, conștientizarea interacțiunii scăzute sau apelul la ajutor 

212



atunci când este nevoie. (1:95-97). În acest context, Sylvia Charp constată și subliniază că „o 
autonomie mai mare și caracteristici ale elevilor precum ascultarea activă și abilitatea de a lucra 
independent în absența unui instructor «viu» devin cruciale pentru succes” (4:351) 
 Cine, când și cum dezvoltă aceste abilități ale elevilor, abilități care se dovedesc, iată, atât 
de necesare atunci când vorbim de educația la distanță? Există cel puțin două perspective care 
pot să ofere răspunsuri la această întrebare. O primă alternativă ar fi aceea a participării elevilor 
la programe special destinate dezvoltării acestor abilități, realizate de specialiști în domeniul 
psihopedagogic, iar cea de-a doua alternativă este cea a dezvoltării acestor abilității de către 
profesorii de la fiecare disciplină în parte, prin realizarea unor activități de tip compozit, în care 
pe de o parte se formează competențele specifice disciplinei respective, iar pe de altă parte se 
dezvoltă aceste abilități complementare. 
 Chiar dacă la prima vedere programele special destinate pentru dezvoltarea acestor 
abilități par a fi soluția cea mai bună, de multe ori acestea nu se dovedesc a fi eficiente. Astfel, în 
cadrul programelor universitare de învățare la distanță, chiar dacă studenții recunosc că au 
nevoie de mai multă pregătire, pentru managementul adecvat al timpului, obținerea unui 
angajament personal sau formularea unor așteptări realiste, în mod paradoxal ei nu văd 
necesitatea unui program de consiliere care să-i ajute. Astfel, „deși majoritatea studenților au 
raportat unele probleme, doar 20% dinte respondenți au spus că vor urma un curs despre „cum să 
fii cursant online” (1:96), aspect întâlnit și la elevi. Dealtfel, destul de puțini elevi sunt dispuși 
să-și aloce timp pentru un program de consiliere/dezvoltare personală conceput în acest sens, 
deși sunt conștienți de importanța dezvoltării unor abilități complementare celor academice, care 
să le faciliteze învățarea la distanță. 
 În acest context, factorul cele mai important al succesului învățării la distanță devine acel 
„profesor grijuliu și preocupat, care este încrezător, experimentat și în largul său cu 
echipamentul, utilizează în mod creativ media și menține un nivel ridicat de interactivitate cu 
elevii” (4:343), dar și care sprijină elevii în procesul de învățare, îi ghidează în organizarea 
programului de învățare, le oferă repere în procesul de autoevaluare. Multe dintre intervențiile 
profesorilor care ghidează învățarea la distanță implică „managementul comunicării, evaluarea 
muncii elevilor, optimizarea motivației acestora și ghidarea procesului de învățare, mai mult 
decât explicarea noului curriculum” (2:170.). 
 Cu siguranță profesorii trebuie să-și dezvolte noi competențe, unele mai apropiate de 
rolul lor tradițional, dar multe altele care până nu demult nu erau neapărat asimilate poziției de 
profesor. O recenzie a primelor zece competențe necesare unui profesor care predă la distanța 
„ilustrează dubla importanță a abilităților de comunicare și a abilităților tehnice. Abilitățile de 
comunicare includ comunicarea interpersonală, colaborarea/munca în echipă, abilitățile de 
scriere și abilitățile de oferire adecvată a feedback-ului. Abilitățile tehnice includ abilitățile de 
planificare, cele organizatorice, cunoștințele despre caracteristicile educației la distanța, 
cunoștințele tehnologice de bază și cele despre accesul tehnologic.”(5:66). 
 

4. Flipping classroom 
 

Modelul pedagogic al „claselor răsturnate” (flipping classroom), chiar dacă inițial nu a 
fost conceput din perspectiva realizării educației la distanță, poate oferi răspunsuri și soluții la 
problemele semnalate de elevii și profesorii implicați într-un astfel de proces de predare-învățare. 
În cadrul modelului „claselor răsturnate” secvențele tradiționale de predare și de efectuare de 
exerciții / aplicații sunt inversate. Astfel, înainte de activitățile didactice propriu-zise, elevii 
primesc un conținut axat pe conceptele cheie, pe care încearcă să îl înțeleagă pe cont propriu, 
activitățile ulterioare având rolul de a clarifica conceptele și de a contextualiza cunoștințele, prin 
aplicarea, analiza și planificarea și rezolvarea problemelor (2) 
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 Nu există însă o singură formulă de “răsturnare a claselor”. Aceasta poate lua forma 
distribuirii de către profesor a unor fișe în care sunt prezentate succint elementele de conținut, 
urmată apoi de o secvență consistentă de aplicații în cadrul unei lecții tradiționale, dar și forma 
unei lecții la distanță, în care conținutul este livrat anterior în mod complet, prin înregistrări 
video, prin lectură independentă, prin prezentări PowerPoint etc., iar timpul activității online 
propriu-zise este utilizat în întregime pentru activități de lucru în grup, exerciții aplicative, 
analize și clarificări conceptuale ș.a.. 
 Este evident că o astfel de organizare a lecțiilor îi ajută pe elevi să învețe conceptele cheie 
într-un mod autonom, dezvoltându-și încrederea și motivația. Un elev care își utilizează gândirea 
critică și capacitatea de analiză a unui conținut pentru a extrage ideile principale, pentru a da 
exemple relevante, pentru a căuta și găsi informații suplimentare referitoare la un text pus la 
dispoziție de profesor sau care solicită clarificări complementare și / sau suplimentare pentru a 
înțelege și aplica informațiile primite devine mult mai implicat în activitatea de învățare și, de 
multe ori, mult mai interesat de aceasta. 
 De asemenea, odată cu apariția tehnologiilor care pot facilita difuzarea conținutului, cum 
ar fi înregistrarea audio-video a prelegerilor, realizarea de videoclipuri, podcast-urile și alte 
instrumente online, există mai multe modalități prin care elevii pot accesa cunoștințele iar 
educația la distanță devine mult mai facilă și mai atractivă pentru elevi, mulți dintre aceștia 
declarând că preferă cursurile care au o componentă online. (Dahlstrom, apud 1) 
 Schimbările de paradigmă propuse de modelul „claselor răsturnate”, precum mutarea 
învățării în afara clasei, necesită însă dezvoltarea la elevi a abilităților de a-și autoregla învățarea. 
Pentru a-i ajuta în acest sens, cel puțin în varianta educației la distanță, este nevoie de schimbări 
și la  nivelul strategiilor utilizate de profesori. Astfel, este de dorit ca profesorii să comunice 
anticipat cât timp este necesar pentru fiecare activitate de învățare, să încurajeze elevii să creeze 
un plan de învățare, să divizeze sarcinile online mai mari în bucăți mai mici și să ofere termene 
eșalonate pe parcurs, precum și, nu în ultimul rând, să includă stimulente pentru finalizarea 
sarcinilor online. În același timp, este important ca profesorii să încorporeze și feedback-ul, 
realizat de la egal la egal. De exemplu, dacă elevilor li se cere să posteze opinii referitoare la 
lecturile recomandate, ar putea include și răspunsuri ale colegilor lor, ca parte a rezolvării 
sarcinii. 
 Un rol important în organizarea de tip “clasă răsturnată” îl joacă activitățile de evaluare. 
Acestea oferă un feedback elevului în fiecare etapă a procesului de învățare. Altfel spus, 
indiferent dacă evaluarea este înaintea lecției / activității, în timpul acesteia sau după derularea 
ei, aceasta oferă informații prețioase atât elevului, cât și profesorului, referitoare la competențele 
relevante dobândite și face ca activitatea de învățare să devină semnificativă, în corelație cu 
obiectivele propuse. De asemenea, “aceste evaluări nu numai că ajută la păstrarea cunoștințelor, 
dar le și oferă șansa elevilor de a identifica domeniile personale de îmbunătățire. Ele sunt, de 
asemenea, surse importante de feedback pentru profesor pentru a vedea ce părți ale materialului 
de curs ar putea avea nevoie de îmbunătățiri” (9) 
 Faptul de a oferi feedback face parte din acele competențe absolut necesar să fie 
dezvoltate de orice profesor care este implicat într-o experiență de tip educație la distanță, 
indiferent dacă este de tip “clasă răsturnată” sau nu. Lipsa informațiilor nonverbale, atât de 
valoroase atunci când este vorba de evaluarea gradului de înțelegere și a nivelului de învățare în 
cadrul activităților didactice directe, față în față, face ca în experiențele de învățare la distanță 
profesorul să acorde o atenție specială modului în care oferă feedback elevilor, tocmai pentru a 
determina optimizarea învățării. În acest sens, Shute (apud 5:277-278) a descris nouă modalităţi 
de a folosi feedbackul pentru a optimiza învăţarea: focalizarea feedback-ului asupra sarcinii, nu 
asupra celui care învaţă; oferirea unui feedback elaborat (reacţii referitoare la „ce“, „cum“ şi „de 
ce“); prezentarea feedback-ului elaborat în unităţi gestionabile (pentru a evita supraîncărcarea 
cognitivă); specificitate şi claritate în mesajele de feedback; menținerea feedback-ului într-o 
formă cât mai simplă (dar nu simplistă!), în funcţie de nevoile celor care învaţă şi de 
constrângerile instrucţionale; reducerea neclarităţilor referitoare la performanţa atinsă şi la 
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obiective; oferirea unui  feedback imparţial, obiectiv, scris sau prin intermediul computerului, 
întrucât sursele de încredere sunt mai bine receptate; promovarea prin intermediul feedback-ului 
a unei orientări direcționate dinspre obiectivul educațional, prin mutarea atenţiei de la rezultat la 
procesul de învăţare (erorile sunt binevenite!) și oferirea de feedback după ce elevii au încercat 
deja măcar o soluţie, ceea ce duce la un plus de autoreglare. 
 

Concluzii 
 

 Concluzionând, putem spune că desfășurarea educației la distanță presupune 
disponibilitate la schimbare, la autoeducare și, deci, eforturi susținute, atât din partea elevilor cât 
și a profesorilor. Iar primul pas necesar a fi parcurs este cel al înțelegerii faptului că strategiile 
care s-au dovedit a fi de succes în educația tradițională au nevoie să fie regândite pentru noua 
paradigmă educațională. Noile roluri dobândite de elevi și profesori, contactul mediat dintre cei 
doi actori educaționali precum și existența tehnologiei ca intermediar în realizarea procesului de 
predare-învățare solicită dezvoltarea de noi competențe pentru ca învățarea la distanță să fie una 
de succes. 
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Abstract 
 

  Deficiency is a special form of the normal-pathological relationship, the pathology being 
conceived as an abnormality. Deficiency is a non-evolving disease or, in any case, the result of a 
pathogenesis that determines an abnormal organization, which is not related to the norm of 
behavior, but to the laws of organization of the person. In the vision of interdisciplinarity, it is 
important not to establish the precise boundaries between normal and pathological, but to 
explain the complex forms of biopsychosocial reality which, through the relationship between 
integrative and potential integration forces, generate very varied dynamic ways, in which the old 
notions of normal and pathological acquires new meanings. At the 1973 symposium in Paris, 
devoted to juvenile maladaptation, the issue of the relationship between normal and pathological 
was considered as a methodological criterion for classification. One of the participants, D. 
Widlocher, argued that, in fact, the notion of pathology is useless and that, ultimately, what we 
are dealing with are a number of forms of personality organization. 
Keywords: deficiency, normality, dialectic, control, sustainable  development 
 

1. Introducere 
 

            Începând din 1994, Consiliul tehnic al copilăriei deficiente sau în pericol moral, precum 
şi autori autonomi ca J. Rostand, S. Lebovici, D. Lagache, ţinând seama de relaţia normal – 
patologic, au clasat deficienţa într-un context relaţional antroposocial, considerând-o ca pe o 
formă specială a raportului normal – patologic. Bineînţeles, că acest raport capătă semnificaţii 
noi în viziunea interdisciplinarităţii.          
            De asemenea, R. Zazzo observă că ,,trecerea de la normal la patologic rămâne posibilă”, 
analiza uneia prin cealaltă rămâne şi ea posibilă, însă cu condiţia să se respecte dialectica 
lucrurilor. În defectologie sau în patologie, trebuie întotdeauna să se presupună că deficitul este 
însoţit de o schimbare calitativă, că este o nouă structură de ansamblu în care elementele capătă 
semnificaţii noi”. Această ,,nouă structură de ansamblu” este rezultatul unei schimbări calitative, 
impusă de o schimbare organică, cantitativă. 
            R. Zazzo este de părere că ,,noua structură de ansamblu”, ca rezultat al unei schimbări 
calitative este susţinută şi de fiziopatologie. Conceptele de boală şi starea de normalitate (Ch. 
Bernard, D. Danielopolo, L. Isimova, Ştefan Milcu ) se definesc în raport cu potenţialul adaptativ 
şi de esenţa fenomenului integrator. 

  C. Kupernik, la simpozionul amintit, susţine că ,,la ora actuală, noi am depăşit stadiul 
evaluărilor pur cantitative şi putem să încercăm să facem o analiză structurală a tulburării”. Este 
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necesar să reconsiderăm conceptul de boală, de proces patologic din punctul de vedere al teoriei 
informaţiei, spune C. Bălăceanu. 

 
2. Normalitate și anormalitate – delimitări conceptuale 

 
   În câmpul de relaţii dintre boală  (proces patologic), starea de sănătate (homeostazie) şi 

deficienţă, o putem stabili, aplicând cu stricteţe principiul dialecticii normalităţii, că deficienţa 
constituie o formă specifică de patologie, în care dezechilibrul este permanent, tinde să se 
organizeze în structura personalităţii, dar manifestările lui, ca de pildă transferul în dinamica 
integratoare, poate fi insinuat sau brutal. 

   Considerând organismul ca ,,un sistem” adică o organizare dinamică a unor părţi cu 
procese aflate în interacţiune reciprocă, trebuie să urmărim modul de interacţiuni ,,morale” în 
cadrul funcţiei, deocamdată de reglare şi autoreglare pentru a şterge graniţele atât de artificial 
stabilite între boală ( proces patologic) şi deficienţă. 

   Boala, ca fenomen atât de patologie biologică, cât şi de patologie psihică, este greu de 
definit pe baza unei teorii generale explicative, ce nu poate fi extinsă la toţi devianţii de la 
normal, ce se manifestă prin deficienţă de activitate, de adaptare şi dificultăți în evoluţia omului 
şi a personalităţii. Boala, după A. Porot, cuprinde acele suferinţe care îşi găsesc surse în viaţa 
relaţională a indivizilor denumiţi de Păunescu Podeanu boli ,,existențiale” boli de ,,de origine 
psihosocială”, fapt ce a determinat medicina să se orienteze spre psihologie, psihodiagnostic şi 
psihoterapie.     

   Situaţiile de boală trebuie raportate la conceptul de normalitate, atât pentru funcţiile 
somatice cât şi pentru cele psihice, considerând normalitatea (Fredman) ca: sănătate (ca un 
termen universal, caz în care anormalitatea rămâne doar apanajul unei minorităţi), ca utopie  
(normalitatea este privită ca o armonie), ca medie aritmetică, statistică, ca sistem tranzacţional   
(fiind rezultatul sistemelor interacţionale). 

   Referindu-se la normalitate psihică, J. Delay şi P. Pichot subliniază că acest concept ar 
avea sensuri diferite:  
 Normalitatea statistică, ce identifică norma cu frecvenţă. Aprecierea este cantitativă. 

Subiecţii se disting după o curbă clopot, adică normalul este subiectul cel mai apropiat de 
media aritmetică. Normalitatea statistică, însă, are şi un aspect de normalitate subiectivă, 
adică normalul este subiectul care ar corespunde mai bine mediei geometrice. 

 Normalitatea ideală, care conduce la o repartiţie a subiecţilor după o curbă în J, stabilită 
după criteriul social, deci în funcţie de normele societăţii care îşi creează un tip ideal pe 
care îl oferă ca etalon. 

 Normalitatea funcţională, care conduce la definirea ,,stării mintale” . 
 Opus normalitătății, este fenomenul de anormalitate ce poate fi explicat, fie după criteriul 

existenţei la individ a unei stări de insecuritate, teamă, apatie, anxietate, fie printr-o patologie 
fizică a comportamentului dezadaptativ, fie în funcţie de contextul social în care se produc 
comportamentele, fie prin diminuarea randamentului şi eficienţei individului, boala constituie 
mai degrabă, o continuitate decât o dihotomie. 

 Uneori, anormalitatea este denumită şi cu termenul de abnormalitate care trebuie înţeles în 
două accepţii: una ce reprezintă limita subnormalului şi alta a supranormalului, ceea ce implică 
depăşirea sensului patologic. În sens larg, anormalul, după A. Porot, include toţi indivizii a căror 
resurse intelectuale, echilibru psihic şi comportament nu se încadrează în regulile comune,  
medii,  deci termenul cuprinde întreaga patologie mintală. În sens restrâns, termenul se referă la 
copiii şi la adolescenţii care se diferenţiază de cei de aceeaşi vârstă printr-o inadaptabilitate 
familială, socială, ca urmare a unei întârzieri intelectuale, a unor stări nevrotice, a unor  tulburări 
mai multe sau mai puţine grave de caracter. 

  Copilul anormal, după A. Binet, nu este ,,inferior în grad” ci reprezintă o personalitate 
diferită. Diferenţa dintre normal şi anormal este de ordin genetic, anormalul având o dezvoltare 
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inegală, lipsită de echilibru, cu retarduri mai mult sau mai puţin accentuate în diversele sectoare 
psihice.  Fondul mintal  (nivelul intelectual) cunoaşte o varietate mare, caracterizându-se fie prin 
dezvoltare insuficientă (arieraţie), fie prin slăbiciune demenţială (deteriorare mintală), fie     
printr-o stare normală (integritate). 

      E. A. Doll precizează că deficientul, în sens clinic, nu este bolnav, nici suferind, nici 
anormal, ci un individ cu o personalitate specifică în sfera mare şi diversă a normalităţii, care 
tinde spre normalitate şi poate realiza acest lucru în urma educaţiei specializate. El nu este 
bolnav în sens patologic, ci prin efectul deficienţei are tendinţa de a-şi construi o personalitate 
decompensată, cu o disfuncţie a uneia dintre structurile de bază, un dezechilibru instabil manifest 
sau potenţial, astfel că, la o anumită intensitate a solicitărilor sau a stresului extern sau intern, 
poate reacţiona prin tulburarea echilibrului şi printr-un grad oarecare de inadaptare la condiţiile 
de viaţă. În starea de deficienţă, nu mai există agentul agresiv patogen care să afecteze funcţiile 
vitale şi nici incapacitatea totală sau parţială de activitate. Deficienţa este deci, lipsa sau 
tulburarea integrităţii biopsihosociale a persoanei, care nu constituie o patologie clinică.  
Deficientul se înscrie ca un eşantion diferenţiat în cadrul unor variaţii ale curbelor normalului, 
care are la limita sa superioară indivizi excepţionali (ca performanță într-un domeniu), iar la 
limita inferioară deficienţi care obţin performanţe mai scăzute, dar în contextul integrării în 
condiţiile sociale normale. 

    În general, ,,normalitatea” şi corelativul prefixat în sens de opoziţie logică absolută - 
,,anormalitatea” (adică fără normalitate) sunt asimilate cu ipostaze existenţiale ale fiinţei umane 
care implică fie starea de echilibru şi de sănătate, fie starea de dezechilibru, disoluţie şi boală. 

    Circumscrierea semantică şi fenomenologică a acestor realităţi umane depinde de 
modelele socioculturale, normative şi valorice ale unei societăţi istorice determinate, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, de perspectiva ştiinţifică din care se realizează interpretarea lor 
(filosofică, morală, medicală, psihologică, antropologică, socială etc.) 

    În virtutea dispoziţiei structural – fundamentale ambivalente a persoanei umane, 
normalitate şi anormalitatea sunt ,,stări-situații”, egal posibile pe axa existenţială a unui 
persoane, fără graniţe fixe,  cu o dinamică şi direcţionare reversibile  (mai ales dacă normalitatea 
e interpretată ca echivalând cu sănătatea, iar anormalitatea, echivalând cu boala, în general şi cu 
boala psihică,  în particular). 

     K. Schneider remarca, în acest sens, că ,,personalitățile anormale sunt cele care se 
îndepărtează de medie. Norma medie serveşte, deci, ca regulă şi nu ca normă de valoare. Din 
acest motiv, nu există o frontieră între personalitătile anormale şi cele normale, întrucât media 
este permanent supusă variaţiilor” (Schneider K. 1957). 

   ,,Sănătatea mintală variază ca semnificaţie şi aspect în funcţie de condiţiile de existenţă şi 
de normele spirituale ale istoriei omenirii” (E. Fromm). 

     Starea de sănătate coincide cu normalitatea în măsura in care omul poate dezvolta 
modele de comportament adecvate şi adaptative în raport cu schimbările permanente produse pe 
plan economic, social, politic, cultural, etc., printr-o percepție corectă a realității şi prin 
adecvanţa trebuinţelor, scopurilor personale, idealurilor etc. la exigenţele sociale şi la exigenţele 
proprii, numai astfel, omul îşi poate câştiga echilibrul şi îşi poate exercita independenţa în 
gândire, în simţire, în acţiune, în decizie, în concepţie, în comportament, tinzând permanent spre 
dezvoltare şi autorealizare (inclusiv spre valorizarea morală, spre spiritualitatea transcendentă şi 
spre creaţie). 

      În schimb, anormalitatea include toate tipurile de manifestări ce presupun  
dezechilibrul psihoindividual (de la dereglarea sistemului personalităţii şi până la forme şi grade 
diferite de inadaptare socială, de abatere de la sistemul normativ şi valoric al mediului socio- 
cultural integrativ). 

    Anormalitatea poate ,,fi gazda”  favorabilă a unei boli  (somatice, dar mai ales psihice), 
dar nu este echivalentă cu aceasta, boala, cu întreaga ei evoluţie clinică, fiind doar un tip de 
manifestare a anormalităţii. 
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     G. Ionescu (1995) consideră că anormalitatea se referă, mai ales, la conduite şi 
comportamente, iar boala este un fapt individual, cu o anumită procesualitate, care, odată 
stopată, poate conduce spre remisiune parţială sau totală, deci spre normalitate, care,  înainte de 
toate, înseamnă ,,recâștigarea, de către individ a libertății sale exterioare și interioare” (H. Esy). 

   Neinsitând asupra modelelor de interpretare a normalitaţii (de la considerarea ei ca 
utopie, ca sănătate, ca valoare medie sau ca proces) suntem în consens cu punctul de vedere al 
antropologiei şi al psihiatriei transculturale, conform căreia interpretarea normalităţii nu se poate 
face la modul general, ci în limitele diverselor modele socio-culturale şi de civilizaţie ale 
societăţii, în funcţie de valorile acceptate ca normale. 

    În aceeaşi ordine interpretativă, anormalitatea este o îndepărtare de norma statistică în 
sens pozitiv (persoanele excepţionale, cu rol creator în istorie şi cu performanţe deosebite) sau în 
sens negativ (persoane cu defect funcţional, cu deficit de performanţă, a sistemului personalităţii 
dezorganizate şi dizarmonic), anormalitatea neidentificându-se, la modul absolut necesar, cu 
patologicul (spre care, din nefericire, poate aluneca uneori); ea se implică ,,pathos-ul”, adică 
sentimentul direct şi concret al suferinţei şi neputinţei generalizat şi personalizat la nivelul 
întregii fiinţe. 

   În acest sens, nu putem să nu ne întrebăm (şi să nu ne străduim dramatic să găsim şi 
răspunsuri) dacă marii creatori, pe care istoria nu-i va putea uita, sau persoanele cu diferite 
deficienţe (senzoriale, neuromotorii, tulburări de limbaj sau comportamentale, au fost sau sunt 
persoane anormale doar pentru că ocupă poziţii ,,privilegiate” pe curba lui Gauss, sau pentru că 
suferinţa a reprezentat sau reprezintă pentru ei ,,un mode de vivre”? 

    Oare boala, deficienţa, conjuctura psihosocială nefavorabilă, suferinţa, nu pot fi 
provocări, posibile impulsuri stimulatorii pentru creaţie, mai ales dacă există aptitudini şi talent? 

    Octavian Paler oferă un posibil răspuns: ,, Dacă suferința a avut un rol în cultură, l-a 
avut pentru că a fost combătută. Îmi vine greu să cred că un artist datorează ceva nefericirilor 
pe care a trebuit să le înfrunte.  Nefericirea n-a produs valori.  A fost transformată în valoare”.          
(O. Paler, 2005) 

     Istoria, însă, oferă nenumărate exemple în care suferinţa, chiar boala sau deficiența ,s-au 
înnobilat” prin creații nemuritoare. F. M. Dostoievski, epileptic fiind, se întreba patetic, 
referindu-se la valoarea transformativă a spiritualităţii sale produsă de ”extazul” patologic ce 
succede crizelor sale: ,,ce importanţă are că starea mea este morbidă?  Ce importanţă are că 
această exaltare este un fenomen anormal, dacă momentul pe care ea îl naşte, când revin la 
sănătate, se vădeşte că atinge o armonie şi o frumuseţe superioară şi dacă acest moment îmi 
procură într-un grad extrem un sentiment de plenitudine, de măsură, de liniştire şi de fuzionare 
într-un elan al rugăciunii cu cea mai înaltă sinteză a vieţii?” 

    Introversia execesivă şi constituţia schizoidă a lui Vincent van Gogh (de fapt, 
schizofrenie, conform diagnosticului marelui psihiatru şi filosof K. Japers), alături de stările 
hipomaniacale, nu l-au împiedicat să fie un intelectual rasat şi un pictor excepţional, să aibă, cum 
spunea Delacroix ,,o furtună în inimă și un soare în cap”. 

    Personalitatea puternică şi geniul de compozitor al marelui L. van Beethoven n-au fost 
ucise de surzenie survenită; R. Apperce, în teza sa de doctorat, scria în acest sens: ,,un bun 
muzician poate să citească o partitură de la un cap la altul fără să audă, îi ajunge auzul interior.  
Un compozitor îşi naşte opera în mintea sa, o  aude, o înţelege,  fără să aibă nevoie să o asculte; 
creierul, imaginaţia produc capodopera” (R. Apperce, 1929). 

    Aşadar, surditatea lui Beethoven, alături de sărăcie, singurătate şi suferință, l-au ,,izolat” 
de lume printr-o barieră de tăcere, dar l-au ,,apropiat” de sine prin replierea asupra vieții sale 
interioare, creând forme a căror originalitate, forţă şi perfecţiune nu au fost încă egalate. Victoria 
asupra lui însuşi, transfigurarea suferinţei în seninătate şi bucurie, în creaţie strălucitoare (aşa 
cum este Arrita, din Sonata ap.111) sunt semnul ,,apropierii de sine” şi de o realitate superioară” 
(C. G. Jung) prin suferinţa asumată în modul cel mai elevat posibil. 
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    Hipomaniacul H. de Balzac era întotdeauna în ,,reprezentație” pe scena lumii, 
personalitatea sa ambivalentă, cu orientare cicloidă, exaltată şi labilă fiind susținută nu numai de 
un talent excepţional, dar şi de o voință inflexibilă, toate fiind sublimate în magistrala sa creaţie 
literară şi în personaje devenite autentice ,,tipuri” umane prefigurate în metaforă. 

    Megaloman, cu o sănătate maladivă, anxios, hiperestezic la contactele sociale, cu o 
structură schizotimă şi autistă, cu multiple simptome organice şi cu ,,ochi pe trei sferturi orbi”,    
F. Nietzsche a făcut dovada unei sensibilităţi deosebite şi a certitudinii că, pentru el, creaţia este 
o modalitate superioră de eliberare şi un mijloc terapeutic. 

   Aşa cum au remarcat biografii lui, F. Chopin ,,pare tipul muzicianului romantic 
introspectiv, această cultivare a eului, acest romantism datorându-se în mare parte tuberculozei; 
el îşi revărsa inima în compoziţiile sale, precum alţii şi-o revarsă în rugăciune” . 

   Pentru Lord Byron, piciorul său deformat era, după propriile sale cuvinte ,,nefericirea 
vieții mele”, acest fapt neîmpiedicând, însă, consacrarea unui geniu poetic. 

   Mult mai defavorizat, prin anomalia sa fizică, Toulouse Lautrec a devenit, totuşi, un 
mare pictor. Şi, ca ei, mulţi alţi creatori: scriitori, pictori, muzicieni, toţi mari artişti – Gauguin, 
Spinoza, P. Cerna, C. Porumbescu, Modigliani, Novalis, Moliere, Schiller, Cehov, Kafka, 
Schubert, Weber, Paganini, Camus etc. 

    ,,Exemplele ar putea continua şi ar putea fi completate şi cu personalităţi mai apropiate 
de noi, dintre care unele, sunt persoane cu deficienţe care, însă, se pierd în cenuşiul cotidian, într-
un anonimat, dar pe care însă, cu puţină sensibilitate şi deschidere interumană, le poţi descoperi, 
le poţi aprecia, le poţi iubi, te poți solidariza cu suferinţa lor pe care, uneori, şi-o sublimează în 
poezie sau şi-o zugrăvesc în imagini picturale.”2  

  
3. Copiii cu deficiență mintală. 

Între normalitate şi anormalitate.  
Între dificultate existenţială şi stereotip social. 

 
      E greu să situezi persoana deficientă de-a lungul unui continuum existenţial. O per-

soană trebuie să se evalueze în primul rând, în raport cu ea însăși, apoi față de ceilalţi. 
Organizaţia mondială a sănătăţii consideră starea de sănătate (normalitate) ca fiind ,,starea 
completă de bine fizic, mintal și social, care nu e dată numai de absența bolii sau a infirmității, ci 
de o bună adaptare față de sine și față de lume”. Parametrii care circumscriu starea de sănătate 
din punct de vedere al OMS sunt: 
 Libertatea actelor de comportament constând în acţiunea conştientă şi motivată. 
 Autoactualizarea care constă în eficienţa potenţialului personal în realizarea scopurilor. 
 Echitimia, constând în echilibrul personalităţii. 
 Perceperea realităţii, constând în relaţii sociale şi echilibrul între nevoi individuale şi 

cerințele sociale. 
 Autonomia, constând în conformarea la norme şi valori şi în realizarea de proiecte şi 

luarea de decizii creatoare.  
 Adaptarea creatoare la realitate. 
 Integrarea, constând în adecvanța comportamentului la orice situaţie.    

,,Dacă omul n-a primit decât o educație defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor 
animal pe care l-a produs pământul. De aceea, legiuitorul trebuie să facă din educația copiilor 
prima și cea mai serioasă din preocupările sale” (Platon). 

 
                                           
 

 
2lector. univ. dr. Anca Rozorea,  ”Deficienţa senzorială şi creaţia”, în Revista de psihopedagogie nr.1, 2008 Ed. 
Fundaţiei Humanitas. 
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                                                  4. Abordări contemporane 
     

 Trecerea la societatea contemporană a fost caracterizată de schimbări în atitudinea 
comunităţii faţă de persoanele cu probleme specifice. În cadrul grupurilor şi categoriilor de 
persoane cu nevoi speciale, cei marcaţi de handicapuri fizice şi psihice reprezintă o entitate 
aparte care necesită servicii sociopsihopedagogice complexe. Din aceste considerente, asistenţa 
persoanelor cu dizabilitați constituie o activitate complexă ce include: prevenţia, depistarea, 
diagnosticul, terapia, recuperarea, educarea, orientarea şcolară şi profesională, integrarea socială 
şi monitorizarea evoluţiei ulterioare a persoanei aflate în dificultate. Pentru realizarea acestor 
scopuri este necesară formarea psihologică, pedagogică, medicală, juridică şi socială a 
profesorilor angajaţi în educarea copiilor cu dizabilitați. 

      De menţionat, că termenul de ,,dizabilitate”  s-a încetăţenit în ultimii ani şi a dobândit o 
largă circulaţie, îndeosebi după publicarea documentelor rezultate în urma conferinţei mondiale 
în problemele educative speciale, desfăşurată între 7-10 iunie 1994 în oraşul Salamanca, Spania, 
cu genericul ,,Acces și calitate” . 

      Exigenţele educaţiei incluzive nu pot fi tratate izolat. Ele trebuie să facă parte dintr-o 
strategie educativă globală. În ultimul deceniu, au devenit vizibile eforturile de angajare a 
învăţământului într-un proces de restructurări profunde, menit a schimba grila de valori a 
educaţiei în acord cu democratizarea întregii societăţi, unde asigurarea respectării dreptului la 
educaţie pentru toţi copiii (art..28 din Convenţia Drepturilor Copilului) şi egalizarea şanselor de 
succes ale acestora au reprezentat şi continuă să reprezinte obiectivele esenţiale. Una dintre 
aceste provocări este şi necesitatea schimbării viziunii asupra copiilor cu dizabilitați şi încercarea 
de a le oferi o viaţă normală prin transformarea reprezentărilor sociale şi renunţarea la etichetări 
şi stigmatizări. 

       Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului cu dizbilitati este acela de a fi 
susţinut în valorificarea maximală a propriilor capacităţi, ceea ce reprezintă criteriul şanselor 
egale în educaţie ce nu poate fi realizat decât în condiţiile unei abordări diferenţiate, nu izolate 
sau segregate. În fond, dizabilitatea se raportează la sprijinul necesar acordat copilului, pentru a 
putea depăşi dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul adaptării 
sociale. 

      Trebuie să facem distincţia între noţiunea de deficienţă / handicap şi cea de cerinţe 
educative speciale, aceasta din urmă având o sferă de cuprindere mai largă. Ele revendică o 
reformă majoră a şcolii obişnuite şi vizează elevii care întâmpină dificultăţi în școală, nu numai 
pe cei cu handicap. 

      În această interpretare, sintagma ,,cerințe educative speciale” desemnează : 
 necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţă-

mântului; 
 educaţie adaptată particularităţilor individuale şi caracteristicilor unei anumite deficienţe 

de învăţare; 
 intervenţie specifică (prin reabilitare / recuperare). 

       Educaţia specială – forma de educaţie adoptată şi destinată tuturor copiilor cu CES3 
care nu reuşesc singuri (sau este puţin probabil că vor reuşi ) să atingă, în cadrul învăţământului 
obişnuit – temporar sau pe toată durata şcolarităţii, un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi 
cerinţelor societăţii pentru un om activ, autonom şi independent. 

       Principiile care stau la baza educaţiei speciale sunt: 
1. Garantarea dreptului la educaţie a oricărui copil: 
 Copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe. 
 Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi dezvoltare. 
 Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 

 
3 CES - cerințe educative speciale. 
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2. Asigurarea de servicii  specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES . 
 Corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de  şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, 

obiectivelor generale şi specifice, precum şi de finalităţile educaţiei. 
 Asigurarea conexiunii educaţionale activităţi complexe. 

Scopul general al educaţiei speciale este acela de a crea condiţiile unei bune integrări 
sociale şi profesionale a persoanelor cu nevoi speciale. 

 
5. Revizuirea termenilor 

 
     Astfel, putem realiza o mică revizuire ideilor prezentate până acum, sintetizând 

principalele elemente constitutive ale conceptelor descrise anterior. 
     Deficienţă - absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii                                                     

(anatomice, fiziologice sau psihologice). 
     Deficienţa mintală - este un caz particular al deficienţei şi este definită prin limitări 

substanţiale în funcţionarea prezentă a unei persoane, caracterizată printr-o funcţie intelectuală 
semnificativ sub medie, existând corelat cu limitări în două sau mai multe din următoarele 
capacităţi adaptive: comunicarea, autoorientarea, sănătatea şi securitatea personală, cunoştinţe 
teoretice şi funcţionale, timpul liber şi munca. O evaluare validă a copilului cu deficienţă mintală 
ţine cont de diversitatea culturală şi lingvistică, precum şi de deficienţele în comunicare şi de 
factorii de comportament. Apariţia limitărilor în capacităţile de adaptare survine în contextul 
mediilor comunităţii tipice pentru indivizii de aceeaşi vârstă şi este corelată cu cerinţele 
individuale de sprijin ale persoanei.  Limitările adaptive specifice coexistă cu capacităţi adaptive 
personale, astfel încât viaţa persoanei cu deficienţă mintală se ameliorează, cu sprijin adecvat,  şi 
după o perioadă de intervenţie. 

     Handicapul -  se referă la dezavantajul social, la pierderea ori limitarea şanselor unei 
persoane de  a lua parte la viaţa comunităţii, la un nivel echivalent cu ceilalţi membri ai acesteia.  
Aceasta apare atunci când persoanele cu deficiențe întâlnesc bariere care le împiedică accesul la 
diferite sisteme ale societăţii accesibile celorlalte persoane. Punctul de vedere social, plasează 
responsabilitatea asupra educatorilor şi comunităţii. Datorită folosirii termenilor deficienţă sau 
handicap ca modalitate de ,,etichetare”, unele persoane cu deficienţe preferă să fie numite 
,,persoane cu dizabilități”. 

   Dificultăţi / tulburări specifice de învăţare -  concept folosit în locul acelor termeni, 
care, utilizaţi în descrierea unui copil / persoană, pot determina traume sau stigmatizări. 

  Tulburări de dezvoltare / întârziere în dezvoltare -  concept utilizat în descrierea unui 
copil care nu are capacitatea de a atinge performanţele specifice vârstei lui. Factorii determinanţi 
pot fi: deficiența copilului, calitatea mediului, modul de aplicare a programelor de abilitare – 
reabilitare. 

   Recuperare  -  proces destinat să dea posibilitatea persoanelor cu deficienţe să ajungă şi 
să se menţină la niveluri funcţionale. Deoarece noţiunea poate inoperantă în cazul deficienţelor a 
căror refacere / reabilitare nu mai este posibilă, a apărut tendinţa de a utiliza în scopul noţiunile 
de abilitare -  reabilitare prima referindu-se tocmai la acele funcţii care nu mai pot fi recuperate. 

   CES – acele cerinţe ori nevoi specifice faţă de educaţie - derivate sau nu dintr-o 
deficienţă – care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei 
pentru un copil. Conceptul determină o abordare noncategorială a tuturor copiilor şi pune 
problema evaluării din punctul de vedere dominant educaţional în termeni de potenţial de 
învăţare şi curriculum. 

    Educaţia / şcoala incluzivă -  formula terminologică ce relevă recunoaşterea necesităţii 
reformei şcolii obişnuite, a sistemului şcolar general cu scopul de a răspunde dezideratului ,,o 
societate pentru toți”. Un obiectiv important al şcolii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat 
pentru menţinerea în familie a copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectării princi-
piului normalizării. 
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Concӏuzіi 
 

Consіԁеrăm că dialectica normalității și a deficienței euroregionale еstе prеtаbіӏă ӏа а fі 
integrată și prеӏuаtă euroregional, în еtаpа аctuаӏă, cu аԁаptаrеа ӏа coԁіțііӏе socіаӏ іstorіcе, prіn 
fаptuӏ că sе pot  implementa, cu mai mare ușurință, prin colaborare și comunicare reciprocă, 
rezultatele cercetărilor din mai multe comunități caracterizare prin diversitatea socio-culturală 
transfrontalieră. 

   Astfel, granițele sociale și  politice  din zonele transfrontaliere trebuie să ofere o 
apropiere în cercetarea acestor deficiențe psihologice și nu o fragmentare, separare a rezultatelor 
cercetărilor științifice. 

   Neinsitând asupra modelelor de interpretare a normalitaţii (de la considerarea ei ca 
utopie, ca sănătate, ca valoare medie sau ca proces) suntem în consens cu punctul de vedere al 
antropologiei şi al psihiatriei transculturale, conform căreia interpretarea normalităţii nu se poate 
face la modul general, ci în limitele diverselor modele socio-culturale şi de civilizaţie ale 
societăţii, în funcţie de valorile acceptate ca normale din zonele transfrontaliere. 

Dіn аnаӏіzа măsurilor pentru susținerea dialecticii normalității și a deficienței 
euroregionale, rezultă că, important este nu de a stabili granițele precise între normal și 
patologic, ci de a explica formele complexe ale realităţii biopsihosociale care, prin raportul dintre 
forţele de solicitare integratoare şi potenţiale de integrare, generează modalităţi dinamice foarte 
variate, în care vechile noţiuni de normal şi patologic capătă semnificaţii noi.  

   În câmpul de relaţii dintre boală (proces patologic), starea de sănătate (homeostazie) şi 
deficienţă, putem stabili, aplicând cu stricteţe principiul dialecticii normalităţii, că deficienţa 
constituie o formă specifică de patologie, în care dezechilibrul este permanent, tinde să se 
organizeze în structura personalităţii, dar manifestările lui, ca de pildă transferul în dinamica 
integratoare, poate fi insinuat sau cu impact euroregional. 

   Problema relaţiei dintre normal şi patologic a fost considerată ca un criteriu metodologic 
de clasificare, în fond, noţiunea de patologic nu serveşte la nimic şi că, în definitiv, cu ce avem 
noi de-a face sunt o serie de forme de organizare a personalităţii transfrontaliere. 
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Abstract 
 

 The article addresses the problem of exploiting economic concepts in the activity of 
educational institutions, state and private, in order to resist the market of educational services 
by ensuring the quality of education. The economic concepts described in the article demonstrate 
the application of marketing principles and an arsenal of actions that promote the positive image 
of the institution in the community. 
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1. Introducere 
 

Sistemul de educație pune accent pe achiziția cunoștințelor, la etapa contemporană - a 
competențelor necesare pentru viață, dezvoltate în cadrul formal, oficial.  

Serviciile moderne de educație satisfac nevoile de dezvoltare personală - la nivelul 
personalității umane, cu impact pentru viitorii angajatori, deci și nevoile la nivel comunitar, cu 
impact social, în general. Ceea ce face școala modernă este valabil, important, cu impact de 
scurtă și lungă durată, pe plan personal, comunitar, statal, dacă se iau în calcul următoarele 
dimensiunile: 

 
Tabel 1. Dimensiunile luate în calcul în procesul de absorbție a 

legităților din alte domenii în educație: 
Dimensiunile relației: personal- comunitar 

Personal  Instituția de educație Stat  
Sursa: date prelucrate de autori 

 
1. Dimensiunea Personală - un proces de transmitere dar și asimilare a cunoștințelor și 

experiențelor educative și profesionale, ce au impact pentru satisfacerea nevoilor 
personale (stima de sine, autoeducație, autoformare, apreciere) importante în cadrul 
viitoarei profesii; 

2. Instituția de educație - procesul de consiliere și orientare profesională a copiilor, pe de o 
parte, dar și dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice angajate, 
astfel, ca acestea să răspundă promt provocărilor – instruire la distanță, adaptarea 

 
1Conf.univ. dr. Universitatea, Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,, Chișinău, ncarabet@yahoo.com 
2Doctorand, Universitatea  Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,, Chișinău. 
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metodelor și formelor de predare- învățare- evaluare, etc., pentru a face față nevoilor 
societății și a rămâne un actor active, competent pe piața serviciilor educaționale; 

3. Statul - proces ce se bazează pe activismul, competența, implicarea și inițiativa viitorilor 
cetățeni, ce se vor alătura activității de producer, cu tot potențialul personal. 
În același timp, sistemele moderne de educație nu pot rezista fără o cunoaștere și 

absorbție cărturară a legităților, principiilor, cunoștințelor și experiențelor din alte domenii și 
științe, inclusiv economice. Noi, de fapt, avem în vedere cunoștințe elementare economice, sau o 
alfabetizare elementară economică, principiile și legitățile (economice) căreia se observă în viața 
școlii zi de zi. Este vorba de aplicarea legităților: 

• marketingului educațional- promovarea imaginii pozitive a instituției de educație,  
• de planificare și utilizarea resurselor disponibile- fie acestea umane sau materiale,  
• dezvoltarea bazei informaționale instituționale,  
• de repartizarea și raționalizarea bugetului instituției,  
• de eforturile vis-à-vis de dezvoltarea potențialului profesional al cadrelor didactice, etc. 

Spre exemplu, este actual de implementat principiile marketing-ului ca știință, în calitatea și 
performanța instituției de educație. Marketing-ul, ca știință, se ocupă de identificarea 
problemelor ce stopează sau încetinesc calitatea, performanța și succesul instituțional, 
identificarea problemelor ce nu sunt vizibile sau decisive la momentul de față, dar pot influiența 
binele instituției în viitor. Marketingul educațional elaborează strategii și algoritm de relaționare 
a actorilor din piața serviciilor educaționale, cu referire la:   
 instituțiile de educație cu ofertele lor;  
 beneficiarii serviciilor educaționale cu nevoile lor;  
 alți actori (părinți, rude, angajatori, etc.) cu așteptările și cerințele lor.  

 
                  Tabel 2. Relaționarea actorilor pieței educaționale pe baza  

                                                      marketingului educațional 
Instituții de educație Beneficiari Actori comunitari 

Grădinițe 
școli 
licee 

colegii 
universități,… 

 
Copii 
Elevi  

 
Părinți 
Rude 

Angajatori  

                                                  Sursa: date prelucrate de autori 
 
Cercetările de marketing, realizate de manageri, oferă informații cu privire la mediul de 

marketing în care există și activează instituția de educație (alte instituții, număr de copii, calitatea 
predării, nivelul reușitei școlare, nivelul încrederii actorilor comunitari, etc.). Aceste informații, 
furnizate, sunt orientate spre satisfacerea nevoilor de educație și formare a personalității fiecărui 
elev în parte, dar și a comunității de elevi, în general, prin luarea în considerație a așteptărilor 
părinților.  

O altă sarcină a marketingului educațional este căutarea soluțiilor în condițiile crizei 
economice și procesului de intensificare a evoluției educației în general, prin modificarea sau 
actualizarea nevoilor beneficiarilor, cerințelor pieței muncii în general, dispariția sau apariția 
profesiilor și meseriilor, concurența dintre serviciile educaționale de Stat și private, oficiale și 
alternative, raportul dintre specialitățile umaniste și reale, etc.  

Menționăm, că pentru realizarea acestor sarcini, managerii instituțiilor de educație 
apelează la strategiile de promovare a imaginii instituției de educație.  

Pentru o instituție de educație este important să te faci auzit în comunitate, întrucât din 
comunitate vin elevii și părinții, bazându-se pe încrederea pe care o manifestă față de instituția 
vizată, în comunitate (sub orice formă), copiii demonstrează  multiplele competențe formate, etc.  
Pe de o parte, un prim pas este să fii activ la nivel comunitar, dar acesta este abea începutul. 
Trebuie să  învățăm să comunicăm permanent la nivel de comunitate, cu toti actorii interesați 
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sau implicați în viața instituției de educație, considerăm această sarcină mai dificilă decât prima. 
Comunicarea permanentă, comunicarea care se va baza pe elemente de noutate, originalitate, 
utilitate, care să nu fie deranjantă și să nu depășească nivelul moral de ofertant, partener egal și 
nu cerșetor (în cazul instituției de educație) este important, dar deloc ușor de obținut.  

Totodată, elementele de marketing, utilizate de manageri dar și de cadrele didactice, fac 
instituția de educație un actor egal, cu multă influiență, experineță la nivel comunitar. Aceste 
elemente, implementate cu dibăcie, fac instituția de educație un expert pe diferite domenii, un 
lider de opinie, o instituție de încredere.  

Un alt element de încredere ce fortifică imaginea pozitivă a/ despre instituție de educație 
este efortul comun de menținere, în unele cazuri - de obținere a încrederii. Menționăm că se va 
opta pentru obținerea încrederea copiilor, elevilor, părinților, rudelor elevilor etc. în instituția de 
educație.  

Noi considerăm că nivelul de încredere (extern) al comunității față de instituția de 
educație este dependent de nivelul de dezvoltare a culturii organizaționale (intern). Având în 
vedere că mediul intern al organizației este alcătuit din manageri, angajați, lideri și lideri de 
opinie, colegi, considerăm că aceste componente contribuie direct la promovarea imaginii 
instituției, deoarece cultura organizației se bazează pe compormanetul acestora.  

 
2. Cultura organizației – teorii și interpretări 

 
Cultura organizației nu este ceva static, pe care îl obținem atunci când venim în instituție. 

Cultura organizației se modelează prin effort comun, conjugat, și se menține, se dezvoltă prin 
instruire permanentă. Cultura organizațională se percepe pe interior și exterior prin compor-
tamentul adecvat, racordat la unele norme etice acceptate de majoritate. Aceste norme (scrise și 
nescrise) pot fi promovate în organizație prin procedure sau planuri, strategii commune, 
elaborate de echipele manageriale prin consultație cu experți și angajați. Practicile mana-
gementului resurselor umane au demonstrate că nivelul culturii organizaționale depinde mult de 
nivelul de cultură general al fiecărui angaja, de nivelul de educație și dorința de a se integra în 
colectivul din care acesta face parte. Și așa, element cu element, acțiune cu acțiune, se formează 
imaginea instituției de educație în comunitate. Imaginea instituțională este influențată și de 
factorii externi direcți și indirecți.  

Cultura unei instituții (organizații) de educație trebuie să fie acceptată de membrii acestei 
organizații (elementele culturale), deoarece doar împreună vom favoriza realizarea unui șir de 
funcții (ale culturii organizaționale) pe interior [1], dar cu claritate, deschidere și apreciere pe 
exteriorul ei.  

Funcția integrării este orientată spre fiecare membru, angajat, beneficiar (copil, părinte, 
salariat) sau alte persoane ce contactează direct sau indirect cu instituția de educație. Rolul 
acestei funcții este de a face tot posibilul ca fiecare din cei menționați mai sus să fie acceptați, 
înțeleși aici, în colectivul și organizația în care activează, se dezvoltă, aduc performanță și 
calitate.  

O altă funcție are în vedere adaptarea naturală, firească a membrilor organizației la 
condițiile din exteriorul acesteia - avem în vedre o altă treaptă educațională (grădiniță-școală; 
școală-colegiu-universitate) sau altă instituție de educație. Înțelegem că aceste funcții sunt 
dependente reciproc, una aduce succesul alteia, or, numai fiind create condiții optime pentru 
dezvoltare în instituția de educație, prin crearea atmosferei optime, lucrative, eficiente de 
educație și dezvoltare, se poate aștepta ca și după absolvirea acesteia să fii o persoană de succes, 
adaptabilă, cu inițiativă, care poate asuma responsabilitatea pentru fapte, comportament, 
promisiuni.  

Cercetătorii Nicolescu O., Oliver C., Carroll A. [4] au menționat și alte funcții ale culturii 
organizației - spre exemplu, funcția de reglare, pe interior, a dificultăților de comunicare, de 
relaționare, prin motivarea comportamentelor afective, orientate spre angajat și copil, practicilor 
bune, demne de preluat și acceptat la nivelul instituției de educație. La fel, autorii au identificat și 
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descris mai multe tipuri de culturi organizaționale, din care ne putem referi la următoarele tipuri 
generale [4]:  

• cultura producătorului (tipul de cultură orientat spre obținerea profitului, un lucru greu 
de identificat în cazul instituției de educație, care este nonprofit, doar dacă luăm în calcul 
profitul ca variantă a elevului pregătit pentru viață, integrare profesională, socială),  

• cultura organizatorului (oferirea de servicii educaționale de opotrivă cu cele sociale, 
culturale nu doar beneficiarilor cu care instituția de educație contactează direct, dar și 
beneficiarii din comunitate, indirecți), 

• cultura birocratică (se consideră că acest tip de cultură este caracteristic institițiilor de 
sta, cu toate că un anumit nivel de birocrație este prezent și caracterizează și instituțiile 
particulare), 

• cultura de binefacere (care este proprie fondurilor- fundațiilor de binefacere, de caritate, 
dar, astăzi, multe instituții de educație pot fi caracterizate și de acțiuni de caritate, care 
consolidează cultura instituțională) [4].  
Din punctul de vedere al valorizării conceptelor economice [3] în educație, noi venim să 

punctăm tipurile de cultură organizațională ce țin de cultura antreprenorială, acestea fiind: 
• cultura comercianților, care inițial este caracteristică organizațiilor de comerț dar, 

elementele cărora azi sunt proprii și instituțiikor de educație (publicitate, lideri de opinie, 
orientarea spre client, adaptarea strategiilor ce permit economicitatea, etc.) 

• cultura administrativă, care se bazează pe resurse și anumite proceduri ce valorifică 
diferite resurse (umane- selectare, angajare, creștere, formare; materiale- păstrare, 
procurare, îmbunătățire,…) 

• cultura investițională care a fost preluată (ca concept și idee) din firmele comerciale mari 
(investiții în resursa umană, în local, tehnologii, sănătate, curățenie, dezvoltare 
profesională, publicitate, etc. [1] 
Cercetătorul A. Carroll a conectat tipul de cultură organizațională cu tipurile de 

responsabilitate a organizației față de clienții /beneficiarii ei, aceste tipuri orientându-ne și la 
cadrul legal, la standarde profesionale, la normele eticii comunicării, relaționării cu elevii și 
părinții. Aceste tipuri de responsabilitate sunt [2,3]: 

 responsabilitatea etică - respectarea principiior morale, normelor etice de 
comunicare, relaționare, dar și educație- dezvoltare a copiilor, responsabilitatea 
morală față de familie, succesul academic al elevilor 

 responsabilitatea juridică - respectarea cadrului normativ cu referire la organizarea 
procesului educațional în instituție dar și angajarea personalului, respectarea normelor 
igienice, de alimentație (dacă e cazul), de motivație, recompensă sau pedeapsă a 
cadrelor 

 responsabilitatea economică care se referă la starea de bine (economică, financiară 
prin respectarea legii) a cadrelor didactice/ nondidactice din instituție, dar și 
orientarea la performanță și calitate, deoarece anume aceste rezultate (produs) de 
calitate vor promova imaginea impecabilă a instituției pe piața serviciilor 
educaționale 

 responsabilitatea filantropică - dorința instituției de educație de a contribui la cauza 
nobilă de educație, dezvoltare a copiilor, de dezvoltare a calităților și competențelor 
necesare pe durata vieții [2,3]. 

 
3. Factorii direcți 

 
Factorii direcți sunt persoanele și instituțiile ce au contacte directe cu organizația vizată, 

fiind dependenți de scopul comun, sponsorii comuni, unele sarcini pe care le realizăm împreună, 
oferta și așteptările comunității. Este necesar de luat în calcul, dificultățile provocate de 
complexitatea pieței serviciilor educaționale - instituția care ne interesează este unica în 
localitate sau mai sunt asemenea instituții, acestea sunt de Stat sau private, dotate mai bines au 
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nu, cu perspective și condiții tehnologice sau nu. Nu în ultimul rând, ne vom interesa de 
diversitatea serviciilor educaționale prestate de toate instituțiile de educație din localitate, având 
în vedere că diversitatea este mai dificil de confruntat, sunt cerițe mai mari în asemenea condiții 
pentru a rămâne viabili pe piață. Pe de altă parte, actorii comunitari sun atrași de stabilitatea pe 
care noi (organizația) o putem oferi. În condițiile pieței serviciilor educaționale stabilitatea la fel 
este important, pentru că adduce liniște, încredere în ziua de mane, siguranță și încredere în 
succes. Deci, ,,deranjul,, trebuie să fie al organizației, nu al familiei. Pentru a respecta legitățile 
procesului de promovare a imaginii instituționale, managerii vor diagnostica permanent raportul: 
posibilitățile instituției/ organizației și pericolele survenite din mai multe considerente. 

Posibilități și pericole. Pentru imaginea instituției contează caracterul relațiilor dintre 
instituții ce prestează același spectru de servicii (școli, grădinițe, etc.) sau prestează servicii 
diferite dar care se complementează (grădiniță - școală, școală - centrul de creație, școală - centre 
sportive,…). În asemenea cazuri se iau în calcul legătura strânsă, dependența reciprocă, etc.  

 
4. Factorii indirecți 

 
Factorii indirecți, de care depinde imaginea instituției, se referă la condițiile importante, 

dar care nu influiențează direct activitatea instituției. Aceștia, totuși, influențează deciziile 
managerilor, planurile strategicesoluțiile acceptate pentru organizație. Dintre factorii indirecți 
putem menționa factorii economici, politici, demografici, culturali, sociali, ecologici și chiar cei  
climaterici. Analiza fiecărei din categorii de factori menționați determină impactul acestora 
pentru organizație.  

Factorii politici fac actuală studierea reformelor implementate, totodată făcând legătură 
cu reformele din economie, care ne pot face existența mai ușoară sau mai dificilă, cu referire la 
învățământul de Stat și privat, impun acțiuni concrete de consiliere de carieră, perioadele de timp 
când acestea trebuie să fie realizate - clase de gimnaziu sau liceu, determină atractivitatea 
profesiei de pedagog, în dependență de salarizarea cadrelor didactice, nivelul de personae 
neangajate în câmpul muncii, etc., factorii demografici modifică rolurile și responsabilitățile 
celor din sistemul de educație în contextual plecării părinților, uneori cu copiii peste hotare, 
scăderea natalității, etc. Factorii tehnologici devin tot mai actuali, chiar și prin legătura acestora 
cu factorii economici și dependența de aceștia, dar care fac instituția de educație un concurrent 
puternic pe piața serviciilor educaționale.  

 
5. Concluzii 

 
 Omul este fundamentul organizației, esența și bogăția sa principală. Cu toate acestea, 
din perspectiva managementului, în organizație nu se poate vorbi doar despre o persoană sau 
despre angajați în general, deoarece toți oamenii sunt diferiți. Oamenii se comportă diferit, au 
abilități diferite, așteptări și interese în organizație diferite.  
 Problema administrării unei persoane într-o organizație nu se limitează doar la 
interacțiunea unui angajat și a unui manager. În orice organizație, o persoană lucrează 
înconjurată de colegii de muncă. El este membru al grupurilor formale și informale. Și aceasta 
are o influență extrem de mare asupra lui, fie prin a ajuta la dezvăluirea mai deplină a 
potențialului său, fie prin suprimarea abilităților sale și a dorinței de a lucra productiv, cu 
dedicare deplină. În acelașii timp, fiecare angajat ,,clădește,, temelia imaginii instituției, prin 
prestație, comportament, inițiativă, astfel, construindu-se reputația instituției de educație. 
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Abstract 
 

The adapted curriculum must be conceived as a specific support for the training and 
continuous development of each child, regardless of his / her level of development. Using the 
contents of the adapted curriculum takes into account both the volume of knowledge and 
especially the mental processes and functional features of the nervous system of students with 
special educational needs, in which the compensatory function causes a series of changes in 
neural networks for information transmission and processing.  
 The differentiated curriculum implies the ways of selecting and organizing the contents, 
the teaching-learning methods, the evaluation methods and techniques, the performance 
standards, the psychological learning environment; the aim is to differentiate the learning 
experiences and to adapt the instructive-educational process to the aptitude and comprehension 
possibilities, to the level of the educational interests and requirements, to the rhythm and to the 
learning style of the student. This differentiation takes into account, first of all, the specifics of 
the aptitude potential, the dominance of the personality and the capacity of understanding and 
processing of the information /knowledge acquired by the student within the instructive-
educational process. Starting from this premise, we can talk here about an individual/ 
personalized curriculum.  
 The organization and direction of teaching-learning activities must be structured on 
concrete levels and stages of education, with curricular areas and strictly defined contents, 
measurable by acceptable evaluation dimensions, intended for fair assessment of the level of 
development, intelligence, intellectuality, morality, humanity, the spirituality of each child, 
including children with special educational needs.  
 Given the diversity, mode and specific features of learning of all children, including 
those with special educational needs, we can conclude that one of the essential qualities of the 
new school curriculum aims at a greater degree of flexibility, so it will allow each the child to 
progress at his own pace, to be treated according to his learning abilities. 
Keywords: curriculum, student, educational 
 
 

1. Introducere 
 

Curriculumul adaptat trebuie conceput ca suport specific de formare şi dezvoltare 
continuă a fiecărui copil indiferent de nivelul lui de dezvoltare. Utilizarea conţinuturilor 
curriculumului adaptat are în vedere atât volumul de cunoştinţe, cât mai ales procesele psihice şi 
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particularităţile funcţionale ale sistemului nervos ale elevilor cu cerinţe educative speciale, în 
cazul cărora funcţia compensatorie determină o serie de modificări ale reţelelor neuronale de 
transmitere şi prelucrare a informaţiilor. 

Adaptarea curriculară are ca punct esențial reforma conţinuturilor învăţământului, 
obiectivul general fiind: adaptarea şi integrarea activă în viaţă şi societate a copiilor cu cerinţe 
educative speciale. 

Aceasta vizează: 
1.Recuperarea psihofizică şi intelectuală. 
2.Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume. 
3.Dezvoltarea unei gândiri autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul 

social. 
4.Educarea valorilor general-umane şi naţionale prin educarea calităţilor: bunătate, 

dragoste de muncă, umanism, responsabilitate socială etc. 
 

2. Principalele strategii care ar putea fi folosite 
pentru proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat sunt: 

 
A. Selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot 

fi înţelese şi însuşite de copii cu cerinţe educaţionale speciale, şi renunţarea  la  conţinuturi cu un 
grad ridicat de complexitate. 

B. Accesibilitatea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, astfel încât să fie 
înţeles şi însuşit de copii cu cerinţe educaţionale speciale. 

C. Diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu 
cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, 
destinate recuperării  şi asigurarea participării lor în mod eficient la activităţile desfăşurate în 
învăţământul obişnuit. 

D. Pentru deficienţii senzoriali sau fizici, cu intelect normal, adaptarea curriculară se 
realizează prin extensiune, adică sunt introduse în curriculumul comun o serie de activităţi 
suplimentare specifice, care vizează aspecte legate de tipul de deficienţă.  

 
Un curriculum şcolar adecvat pentru elevii cu CES trebuie să pună accent, în principal, pe 

următoarele domenii: 
1. Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivaţional, caracterial şi 

al socializării – imaginea de sine, scopurile, interesele, pasiunile, motivaţiile, concordanţa dintre 
potenţialul personal, realizări şi valoarea produselor realizate, activităţile individuale şi în grup, 
gradul de toleranţă şi înţelegere faţă de cei din jur şi faţă de valorile acestora, echilibrul afectiv, 
jocul, activităţile de timp liber, responsabilităţile individuale, şcolare, sociale, relaţiile cu colegii şi 
cu cei din jur, comportamentul, ţinuta, atitudinile, respectul, sprijinul, controlul agresivităţii, 
atitudinea faţă de muncă, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale etc.; 

2. Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală – deprinderile de studiu şi stilul personal 
de învăţare, învăţarea socială, activităţile extraşcolare de învăţare, atitudinea faţă de succesul 
/insuccesul şcolar, procesele gândirii, comunicarea verbală şi nonverbală, orală şi scrisă, cititul, 
operaţiile aritmetice de bază, modul de rezolvare a sarcinilor /problemelor, etc.; 

3. Dezvoltarea conduitei morale, religioase şi a simţului estetic – sistemul de valori morale, 
atitudinea faţă de valorile religioase, domeniile de interes artistic, atitudinea faţă de diferite 
evenimente şi fenomene sociale, gradul de implicare în diferite activităţi cu conotaţie etică sau 
estetică etc.; 

4. Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice – deprinderi psihomotrice de bază 
(locomoţia, scrisul, gestica, mimica etc.), jocurile dinamice şi exerciţiile fizice, rezistenţa la efort 
fizic etc.  

Organizarea şi dirijarea procesului instructiv - educativ este necesar să fie orientat spre 
aplicarea unui arsenal bogat de activităţi didactice corecţional - recuperatorii, care să conducă la 
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sporirea eficienţei pregătirii acestor copii pentru activitatea de viaţă şi producere, integrarea lor 
activă în comunitatea socio-umană actuală. 

Având în vedere diversitatea, modul şi particularităţile specifice de învăţare a tuturor 
copiilor, inclusiv şi a celor cu cerinţe educative speciale, putem trage concluzia, că una din calităţile 
esenţiale ale noului curriculum şcolar vizează un grad mai mare de flexibilitate, astfel încât va 
permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său, să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de 
învăţare. 

Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare trebuie să fie structurate pe niveluri 
şi etape concrete ale învăţământului, cu arii curriculare şi conţinuturi strict definite, măsurabile prin 
dimensiuni de evaluare acceptabile, destinate aprecierii juste a nivelului de dezvoltare, inteligenţei, 
intelectualităţii, moralităţii, umanităţii, spiritualităţii fiecărui copil, inclusiv şi a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale. 

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin: 
 extensiune (în cazul în care potenţialul intelectual nu este afectat,  de exemplu, copiii 

cu deficienţe vizuale sau fizice), adică prin introducerea unor activităţi suplimentare 
care vizează cu precădere aspecte legate de însuşirea unor limbaje specifice 
(dactileme, alfabetul Braille, limbajul semnelor etc.) şi comunicare, orientare spaţială, 
activităţi de socializare şi de integrare în comunitate, activităţi practice focalizate pe o 
pregătire profesională adecvată tipului de deficienţă; 

 selectarea unor conţinuturi din curriculumul general, care pot fi înţelese şi însuşite de 
copiii cu cerinţe speciale; renunţarea la  conţinuturi cu un grad ridicat de 
complexitate; 

 accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin 
introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi 
individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora, şi asigurarea 
participării lor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit; 

 folosirea unor metode şi procedee didactice şi a unor mijloace de învăţământ 
preponderent intuitive care să ajute elevul cu cerinţe speciale să înţeleagă şi să 
interiorizeze conţinuturile predate la clasă; 

 folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi 
performanţele elevilor nu numai în plan intelectual, ci, mai ales, în  plan aplicativ 
(gradul de valorificare a potenţialul aptitudinal şi modalităţile de rezolvare a unor 
probleme tipice de viaţă sau a unor situaţii-problemă, posibilităţile de relaţionare şi 
comunicare cu cei din jur, performanţele în plan profesional etc. ) 

Curriculumul diferenţiat presupune modalităţile de selectare şi organizare a conţinuturilor, 
metodelor de predare-învăţare, metodelor şi tehnicilor de evaluare, standardelor de performanţă, 
mediului psihologic de învăţare; scopul constă în diferenţierea experienţelor de învăţare şi de 
adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilităţile aptitudinale şi de înţelegere, la nivelul 
intereselor şi cerinţelor educaţionale, la ritmul şi la stilul de învăţare al elevului. Această diferenţiere 
are în vedere, în primul rând, specificul potenţialului aptitudinal, dominantele personalităţii şi 
capacitatea de înţelegere şi prelucrare a informaţiilor /cunoştinţelor dobândite de elev în cadrul 
procesului instructiv-educativ. Plecând de la această premisă, putem vorbi aici despre un curriculum 
individual/personalizat.  

 
3. Elaborarea unui curriculum flexibil presupune: 

 
 respectarea drepturilor fiecărui copil la instruire şi educaţie pe măsura potenţialului şi 

capacităţilor sale; 
 formarea la copilul cu cerinţe educative speciale a unui comportament adecvat, care să 

permită adaptarea şi integrarea sa socială;  
 dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă (în limitele permise de 

gradul de deficienţă) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile, modificarea 
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unor metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţa, adaptarea, 
integrarea şcolară şi socială, accentul fiind pus pe: 

 dezvoltarea personalităţii copiilor; 
 dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală; 
 dezvoltarea conduitei morale, a simţului estetic, dezvoltarea armonioasă a conduitelor 

motorii. 
 
Pentru elevii cu CES, curriculumul trebuie să aibă ca obiective: 

 Să permită elevilor să interacţioneze şi să comunice cu o largă deversitate de persoane. 
 Să permită elevilor să-şi exprime preferinţele, să-şi comunice nevoile, să ia decizii şi să 

aleagă acele opţiuni după care se conduc sau pe care le respectă ceilalţi oameni. 
 Să promoveze capacitatea de a-şi susţine singuri cauza sau de a se folosi de diversitatea 

sistemelor de susţinere şi sprijin. 
 Să pregătească elevii pentru viaţa de adult, asigurând cel mai mare grad de autonomie 

posibil şi Să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă de 
ceilalţi. 

 Să conducă la creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere de către elevi a mediului 
în care trăiesc şi a lumii înconjurătoare. 

 Să încurajeze elevii să exploreze, să fie curioşi (să cerceteze) şi să caute provocări. 
 Să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele şcolare, 

potrivit vârstei. 
 

4. Concluzii 
 

Ca urmare a celor prezentate anterior, cocluzia noastră este că adaptând și 
perfecţionând  curriculumul şcolar la nevoile tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerinţe 
educative speciale, vom putea contribui la integrarea lor şcolară şi socială. Acest proces face 
parte dintr-o educație mai largă, egalitară, în care fiecare copil, indiferent de capacitățile sale 
fizice și intelectuale, are dreptul la o educație de calitate. 
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Abstract 
 

 Epilepsy is often associated with cognitive and behavioral impaiments that can have a 
profound impact on the quality of life of people with epilepsy. Cognitive impairments in epilepsy 
are present in both people recently diagnosed with epilepsy and those with long-term seizures. The 
relationship between seizures and cognitive impairments is complex and involves a multifactorial 
origin that can be influenced by etiology, genetic determination, age, electroencephalographic 
abnormalities, duration, type of seizures and frequencywhich has a different impact on the course 
of cognitive development. The most common cognitive areas affected in epilepsy are: memory, 
attention, language,intelligence and executive functions. Cognitive impairments differ from one 
extreme to another: there are mild cognitive deficits in people with controlled seizures, and 
moderate or even severe cognitive deficits in people with refractory seizures. This review article 
provides a comprehensive overview of the cognitive impaiments in epilepsy, the causes and the risk 
factors.We think that this information can contribute to theidentification and prediction of the 
cognitive risk, which can influence the outcome and treatment and can have an impact on the 
quality of life of the people with epilepsy and their families. 
Keywords: epilepsy, cognitive disorders, intellect. 

 

1. Introducere 
 

 Epilepsia reprezintă o tulburare cerebrală caracterizată printr-o predispoziție persistentă de a 
genera crize epileptice fiind asociată cu consecințe neurobiologice, psihologice și sociale ale acestei 
condiții [1].Comorbiditățile reprezintă o povară substanțială pentru persoanele cu epilepsie, 
aproximativ 50 % din adulții cu epilepsie prezintă cel puțin o tulburare medicală comorbidă[2], 
care afectează prognosticul bolii și calitatea vieții a persoanelor cu epilepsie[3-6].  
Epilepsia diferă în ceea ce privește etiologia, determinarea genetică, severitatea, cronicitatea și 
răspunsul la tratament. În dependență de tipul de epilepsie, debutul bolii, durata, activitatea 
epileptică și tipul de crize, impactul asupra cursuluidezvoltării cognitiveeste diferit [7]. 
Este general acceptat că cogniția în epilepsie este determinată multifactorial de leziunile structurale 
cerebrale, de epilepsie, de tratamentul ei, și de capacitățile de rezervă individuale ale persoanei, 
deoarece leziunile structurale pot distruge rețelele neuronale atât la nivel local cât și la nivel global, 
în general rezultate cu deficite cognitive predictive[8-10].Alterarea abilităților și performanțelor 
cognitive la persoanele cu epilepsie pot apărea în tandem cu persistența crizelor epileptice, 

 
1Drd., Școala doctorală Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de 
Medicină Urgentă, Centrul Național de Epileptologie, Chisinau, Republica Moldova, 
dotenatalia@yahoo.com 
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deoarece epilesia și cogniția sunt puternic interconectate. Acestea pot apărea împreună datorită unui 
proces patologic comun, sau pot fi înrudite într-un mod bidirecțional [5]. În epilepsiile cronice, 
deficitele cognitive se observă  la aproximativ 70-80 %  din persoane [9] 
 

2. Particularitățile cognitive ale epilepsiei 
 

      F.  Tudose [11], afirmă că deficitele cognitive presupun o scădere a proceselor de cunoaștere 
care alterează profund funcțiile intelectuale bazale și dezintegrează conduitele sociale ale 
individului, atingând personalitatea, sistemul de valori logice de cunoaștere și de judecată. 
Disfuncțiile cognitive presupun o deteriorare globală sau parțială a unor funcții psihice așa ca: 
intelectul, memoria de lucru, de scurtă durată şi de lungă durată, limbajul, atenţia, capacitatea de 
concentrare,percepţia și funcţiile executive.În dependență de intensitate, deficitele pot varia de la 
probleme imperceptibile până la retardare mintală [12].  
      Dintr-o perspectivă psihodinamică, G. Gabbard [13] consideră că pierderea facultăților 
mentale este asociată cu demența progresivă poate fi înțeleasă ca un proces regresiv al Eului, în 
care mecanisme de apărare mai mature fac loc unor metode mai primitive. Înțelegerea 
psihodinamică presupune că sinele, la nivel funcțional este un produs al funcționării creierului. 
Lezarea țesutului cerebral poate duce la alterații semnificative ale simțului de identitate al 
individului, astfel cauzând familiei și celor dragi sentimentul că pacientul nu mai este aceeași 
persoană. Trauma cerebrală afectează de obicei lobii frontali și temporali, influențând dramatic 
capacitatea persoanei de a interpreta semnificația stimulilor și să îi conecteze pe aceștia cu 
sentimente relevante. Asfel de modificări lovesc adânc în inima personalității și a funcționării 
psihice. 
      Dezvoltarea științei neuropsihologice este fondată pe descoperirile unor cercetători precum 
Gall, Broca, James, Watson, Lashley, Goldstein, Halstead și Luria. Primele teorii asupra relației 
dintre funcționarea neurologică și cogniție au fost propuse de frenologul2 F. J. Gall (1758-1828), 
potrivit teoriei lui, studierea variațiilor morfologice exterioare ale cutiei craniene ar furniza 
informații asupra respectivelor regiuni ale creierului și funcțiilor sale. Medicul anatomist P. Broca, 
a redefinit înțelegerea noastră despre limbajul expresiv și l-a asociat cu o zonă concretă din lobul 
frontal al emisferei dominante, denumită Aria lui Broca. Lucările lui K. S. Lashley și L. H. 
Goldstein au dus la o mai bună înțelegere a relației între localizarea cerebrală și comportament la 
persoane neurologic sănătoase și neurologic afectate. W. C Halstead (1908-1968) și A. Luria 
(1902-1967) prin diferite metode au demonstrat cert că evaluarea comportamentului excesiv poate 
fi utilizat în identificarea cu exactitate a leziunii cerebrale [14], iar B. Milner a descoperit existența 
sistemelor mnestice multiple în diferite regiuni ale creierului. 

Istoric vorbind, problemele cognitive și comportamentale au fost recunoscute la persoanele 
cu epilepsie din antichitate, însă au fost documentate în literatura neurologică abia în secolul XIX. 
W. Gowers în anul 1885, a specificat că deși majoritatea persoanelor cu epilepsie au demonstrat un 
intelect normal, unii totuși manifestau abnormalități interictale. El a recunoscut că etiologia acestor 
modificări era multifactorială și că epilepsia reprezintă cea mai importantă cauză [14].W.J. Lennox 
a extins lucrările lui W. Gowers identificând cinci factori potențiali al declinul cognitiv asociat cu 
epilepsia: ereditatea, traumele cerebrale până la debutul crizelor, epilepsia în sine, medicația 
antiepileptică și handicapul psihologic.  
      Presupoziția că  epilepsia cauzează declin cognitiv progresiv a fost studiată de psihiatrul 
german E. Kraepelin (1986-1926). El a denumit ”demența epileptică” un tip de demență stranie și 

 
2 Frenologie - teorie idealistă potrivit căreia facultățile psihice ale omului pot fi recunoscute după conformația 
craniului; pseudoștiință fundată pe această teorie. [Gen. -iei. / < fr. phrénologie,  
cf. gr. phren – inteligență, logos – știință]. Cfm DEX. 
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pronunțată, caracterizată prin lentoare și stângăcie în toate capacitățile psihice fiind prezentă la 
aproximativ 50 % din toate persoanele cu epilepsie. Prin urmare, neuropsihiatrii acelor timpuri, au 
sugerat că o ”epilepsie pură” cauzează declin intelectual și modificări de personalitate. Și astăzi, 
presupoziția lor rămâne actuală, cercetătorii încă studiază dacă aceste probleme apar împreună cu 
epilepsia sau un fenomen depinde de altul. 

În prezent, majoritatea studiilor indică debutul timpuriu al crizelor epileptice ca fiind corelat 
cu funcționarea cognitivă săracă în epilepsie, în timp ce declinul mental în epilepsia cronică și 
farmacorezistentă este inevitabil într-un istoric îndelungat cu crize [ 3,8,9,13]. Mai mult ca atât, 
studiile recente indică deficitele cognitive ca fiind deja prezente la debutul epilepsiei [9,10]. 
      C. Helmstaedter [9], consideră comorbiditățile cognitive comune în epilepsie, și deseori 
sunt percepute fiind secundare epilepsiei sau cauzate de epilepsie. Presupunerile implicite și uneori 
explicite subliniază că epilepsia afecteză creierul și aceasta duce la deteriorare funcțională și 
alterări comportamentale. Autorul consideră că deficitul cognitiv este prezent chiar la debutul 
epilepsiei, dacă nu chiar înainte de aceasta, și că impactul epilepsiei asupra cogniției nu poate fi 
evaluat fără a lua în considerare patologia cerebrală de bază și dinamica acesteia. 

Și neuropsihologul S. Baxendale [16], este de părerea că afecțiunile cognitive deseori, 
preced debutul crizelor epileptice. Deficitele care se evidențiază la debutul crizelor sunt: scăderea 
memoriei, diminuarea atenției, încetinirea vitezei de procesare, reducerea abilităților vizual-spațiale 
și a funcției executive, cât și stări de depresie și anxietate. Neuropsihologul consideră că traumele 
cerebrale repetate, episoadele de status epilepticus și crizele atipice în grup pot precipita sau 
exacerba deficitul cognitiv [17]. Unele persoane cu crize necontrolate medicamentos prezintă 
declin cognitiv, și cu cât durata a bolii este mai îndelungată cu atât deficitele cognitive sunt mai 
severe, afectând în mod primordial memoria. De asemenea, epilesia farmacorezistentă la 
persoanele în etate presupuneun risc de dezvoltare a demenței. 
      D. Drane [15], menționează că epilepsia poate avea un efect cronic asupra funcționării 
cognitive cu modificări structurale ale creierului. Crizele pot perturba și distruge tranzitoriu rețelele 
neuronale care pot duce la disfuncții cognitive și senzomotorii. Deficitele cognitive diferă  de la un 
pol la altul: efectele cognitive cronice vor fi ușoare la persoanele care suferă de crize medicamentos 
controlate și respectiv, efectele cognitive moderate sau chiar severe la persoanele cu crize 
farmacorezistente. Totodată, acei subiecți care prezintă deficite cognitive profunde, prezintă variații 
de la deficite cognitive izolate asociate cu zona epileptogenă până la o dizabilitate globală 
răspândită în modificările structurale. 
  

I. Etiologia crizelor: 
 Înțelegerea și prezicerea funcției cognitive, cât și traiectoria schimbărilor presupune 
cunoștințe privind clasificarea crizelor și localizarea lor. În cele ce urmează, vom detalia factorii de 
risc și cauzele tulburărilor cognitive din punct de vedere al etiologiei, tipului de criză, durata și 
frecvența lor. 
     Etiologia crizelor reprezintă un factor în determinarea funcției cognitive și modificărilor 
intelectuale în timp. Principala distincție este între epilepsia simptomatică – care are o cauză 
identificată la fel ca în cazul accidentului vascular cerebral (AVC) sau displazie corticală și 
epilepsia idiopatică – ce nu are cauze identificate și este mai degrabă de ordin genetic. 

• Epilepsia simptomatică (structurală, metabolică, immună) - care presupune cea mai gravă 
funcționare cognitivă. Afectarea paternulul cognitiv vine din traumă sau din tulburarea 
neurologică. Cunoștințele despre zona lezională afectată ne poate furniza informații privind 
funcțiile cognitive care pot fi compromise. În acest sens, crizele care provin din lobul 
temporal stâng provoacă deficite ale memorie verbale, în contrast cu persoanele cu epilepsie 
de lob temporal drept, care raportează deficite de memorie nonverbală sau vizuospațială. 

• Epilepsie idiopatică sau genetică: care este asociată cu disfuncții cognitive ce pot apărea 
din anormalități subtile și prezintă mai puține deficite cognitive. Totuși, au fost raportate 
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deficite ale domeniilor cognitive care includ: atenția, limbajul, funcția motorie, memoria de 
scurtă durată și abilitățile vizual-perceptive. În acest context, controlul medicamentos al 
crizelor și remisia activității epileptice sunt esențiale pentru un rezultat cognitiv normal [7]. 

 
II. Tipul de crize: 

Distingem crize focale și generalizate. Crizele focale încep prin activitatea unui grup de 
neuroni limitat la o zonă dintr-o emisferă, fiind numită și zonă epileptogenă, în timp ce crizele 
generalizate rezultă din descărcarea sincronă a neuronilor în ambele emisfere cerebrale. S-a 
constatat că disfunțiile cognitive tind sa fie mai accentuate la persoanele cu crize generalizate, 
spre exemplu: persoanele care manifestă crize tonico-clonice generalizate este probabil să 
experimenteze mai multe disfuncții cognitive, comparativ cu cei care au crize de absență sau 
crize parțiale [18].  
• Crizele focale  de lob temporal - reprezintă 70% din totalul de epilepsii cronice, aproape 

jumătate din aceste epilepsii evidențiază atrofie sau scleroză de hipocamp și sunt 
caracterizate prin deficite ale memorei declarative și o reducere a inteligenței globale. 
Epilepsia de lob temporal stânga este foarte frecvent asociată cu deficite de învățare, 
dificultăți de memorie verbalăsi probleme de identificare a cuvintelor. Epilepsia de lob 
temporal dreapta este legată cu memoria vizual-spațială, cu identificarea fețelor, și 
recunoașterea emoțiilor și expresiilor faciale [7]. 

• Crizele de lobul frontal reprezintă al doilea grup după mărime al epilepsiei cu aproximativ 
10-20%. Lobul frontal cuprinde regiuni ce sunt implicate în funcții care includ memoria de 
lucru, comportament moral și social, inițierea și organizarea comportamentului, procesarea 
emoțiilor și recompensa, limbajulși controlul motor. Mai evidente suntproblemele de 
atenție, memorie de lucru de scurtă durată, flexibilitate mentală, organizare, anticipare, 
planificare și luarea deciziilor, coordonare motorie, inhibiția răspunsului și aspecte de 
personalitate. 

• Crizele din lobul occipital și parietal se întîlnesc mai rar, cu o rată de până la 10% și în 
mare parte sunt asociate cu disfuncții vizuale. Leziunile parietale au fost asociate cu apraxie 
manifestate prin incapacitatea de a executa activități motorii cu scop, învățate anterior, în 
ciuda voinței și a activității fizice sau agrafie manifestate prin incapacitate de exprimare a 
gândurilor în scris, agnozie vizuală, neglijență hemispațială, apraxie, dificultăți vizual-
perceptive sau construcționale.  
 

III. Durata și frecvența crizelor 
  Durata lungă a epilepsiei este un alt factor asociat cu declinul cognitiv. H. Jokeit și H. Ebner 
[20], au demonstrat în studiul lor că persoanele care suferă de epilepsie de mai mult de 30 ani 
prezintă un IQ semnificativ mai mic decât persoanele cu durată cu epilepsie de la 15 până la 30 ani. 
Așa cum s-a menționat deja, epilepsia dăunează creierului și aceasta duce la declin cognitiv mental, 
fapt susținut de studiile ce s-au concentrat pe relația dintre cogniție și durata epilepsiei. Astfel, s-a 
demonstrat că persoanele cu epilepsie de lob temporal, cu crize necontrolate medicamentos prezintă 
un declin cognitiv progresiv lent, pe parcursul a 30 ani [20]. Prin urmare, un scor scăzut al nivelului 
de inteligență (IQ) la persoanele cu epilepsie de lungă durată poate fi datorat:  

 epilepsiei cronice și efectelor negative a crizelor;  
 unor deficiențe inițiale și efectele negative asupra dezvoltării mentale; 
 unor deficiențe inițiale interacționând cu îmbătrânirea normală.       

  Ultimele studii au arătat că inteligența slabă este asociată cu un debut precoce de epilepsie, 
acesta fiind un indicativ de retardare mentală [6,7]. În acest context, studiul lui M. P. H 
Hendrikscare [21], susține că istoricul afecțiunii epileptice este o variabilă crucială care contribuie 
negativ asupra propriei percepții a funcționării cognitiv-mnezice, evidențiind legătura directă dintre 
durata bolii severitatea deficitelor.  
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  Studiile recente din literatura de specialitate cu privire la epilepsia de lungă durată au 
evidențiat că este dificil să discernem retrospectiv originea, evoluția și factorii determinanți ai 
deficitelor cognitive actuale. Predictorii prezenței  și severității deficitului cognitiv includ: educația, 
etiologia epilepsie și prezența crizelor tonico-clonice generalizate. Tot în contextul duratei bolii, 
menționam că tulburările cognitive în cadrul epilepsiei, pot fi diferențiate în permanente și 
dinamice:  
 Deficitele permanente provin dintr-un număr larg de etiologii în epilepsie: traumă, 

accidente vasculare sau hemoragice, tulburări genetice, scleroză mezial-temporală, ca 
rezultat al statusului epileptic și malformații ale dezvoltării corticale. Severitatea 
deficitelor cognitive este asociată cu severitatea etiologiei; 

 Deficite dinamice se manifestă în etape sau afectează persoanele cu epilepsie 
tranzitoriu. Aceste deficite cognitive pot apărea ca rezultat al crizelor  în sine, 
abnormalități epileptiforme interictale sau a terapiei medicamentoase antiepileptice. 
Aceste deficite dinamice pot fi observate în absența celor permanente, care contribuie 
împreună la afectarea calității vieții a persoanelor cu epilepsie.  
Aceste schimbări cronice și tranzitorii influențează abilitățile cognitive, care provoacă 

în lanț modificări a stării emoționale și comportamentale a persoanei afectate de epilepsie.  
 

3. Concluzii 
 

 Astfel, concluzionăm că epilepsia este împovărată de probleme psihologice, în special 
cognitive, care uneori, sunt mai invalidante decât crizele epileptice per se. Severitatea, paternul, 
progresul disfunțiilor cognitive la persoanele cu epilesie este determinat de mai mulți factori, 
inclusiv cauza subiacentă a patologiei, durata și tipul de crize, expunerea cronică la medicamente, 
variabile psihosociale și efectul vârstei. Evaluarea funcției cognitive și înțelegerea factorilor 
predispozanți ne permit intervenții adecvate cu potențial de schimbare, atât a tratamentului 
medicamentos care reduce frecvența crizelor, cât și a intervențiilor psihologice de reabilitare în 
plan cognitiv-mnezic. În acest context, obținerea unei stopări a crizelor, poate reduce disfuncțiile 
cognitive și chiar de a stopa declinul, ducând, inevitabil, la o calitate mai bună a vieții persoanelor 
cu epilepsie și a familiilor acestora. 
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Abstract 
 

The article is dedicated to phonetic rhythm - an important tool for the development of the 
language and speech of people with hearing impairment. 

The paper presents the concepts, objectives and conditions of the phonetic rhythm 
development, and describes the movements for each letter/ sound. 
Keywords: phonetic rhythm, hearing loss, correction, correction of the pronunciation of 
children with hearing impairments, sound amplification equipment 
 
 

1. Introducere 
 

Pentru vorbirea orală a multor copii cu deficiențe de auz, așa cum este bine cunoscut, sunt 
caracteristice defectele reproducerii unui număr de sunete verbale, precum și o insuficiență a 
laturii ritmico-intonaționale. 

Ritmica fonetică este organic inclusă în formarea pronunției și joacă un rol semnificativ 
atât în corectarea vorbirii copiilor cu deficiențe de auz de vârstă timpurie, cât și în dezvoltarea 
naturalității mișcărilor orale. Ritmica fonetică este un sistem de exerciții de mișcare ale corpului, 
capului, brațelor, picioarelor, combinate cu pronunția anumitor materiale verbale - expresii, 
cuvinte, silabe, sunete. Literatura științifică dovedește relația filogenetică dintre dezvoltarea 
mișcărilor și formarea pronunției. Combinația mișcărilor corpului și a organelor de vorbire ajută 
la micșorarea tensionării și monotoniei vorbirii, caracteristice copiilor cu deficiențe de auz. 
Detensionarea și lejeritatea în mișcările ritmice ale corpului are efect pozitiv asupra proprietăților 
motorii ale organelor de vorbire [1]. 

 
2. Metoda ritmicii fonetice 

 
Metoda ritmicii fonetice este prezentată drept metodă funcțională pentru formarea, 

dezvoltarea și corectarea, remedierea pronunției copiilor cu deficiențe de auz. Ritmica fonetică, 
evident, nu exclude alte procedee și metode de lucru asupra pronunției, acceptate și adoptate în 
surdopsihopedagogia mondială. 

Obiectivele care determină direcțiile principale ale activităților de ritmică fonetică sunt 
următoarele: 

 să combine și integreze funcția analizatorilor verbo-motor și auditiv cu 
dezvoltarea motricității generale; 

 
1Conf.univ.dr, UPSC ”Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova,  volarescu@yahoo.com  
2Drd., UPSC ”Ion Creangă, Chișinău, Republica Moldova. 
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 să faciliteze dezvoltarea limbajului oral la copiii cu deficiențe de auz, cu intonație 
și ritmicitate expresivă la momentul trecerii de la motricitatea generală la cea 
orală; 

 să dezvolte percepția auditivă a elevilor cu folosirea ei în procesul de dezvoltare și 
corectare a abilităților de pronunție. 

În stabilirea și elaborarea conținutului activităților, pe lângă cerințele față de pronunție, se 
iau în considerare și recomandările pentru dezvoltarea mișcărilor copiilor cu deficiență de auz. În 
acest caz este binevenită experiența defectologilor prin realizarea de cursuri de ritmică fonetică. 

Toate exercițiile axate pe mișcare și vorbire în activitățile de ritmică fonetică au scopul de 
a [4]: 

 normaliza respirația în vorbire, fluența și coerența limbajului; 
 forma abilități de modificare a puterii și înălțimii vocii, menținând în același timp 

un timbru adecvat, uniform fără abateri mari de la standard; 
 dezvolta abilități de a reproduce corect sunetele izolat, în silabe, cuvinte, fraze și 

expresii;  
 dezvolta abilități de a reproduce materialul verbal într-un anume ritm, după 

model; 
 dezvolta abilități de a percepe, discrimina și reproduce diferite ritmuri; 
 dezvolta abilități de exprimare a emoțiilor cu varietate intonațională. 

Toate aspectele limbajului sunt la fel de importante în vorbire, și toate sunt strâns legate 
între ele: sunet și îmbinare de sunete; ritm și fluență; respirație verbală și unitate/integritate 
verbală; voce și intonație. Pronunția unitară a silabelor în cuvânt și a cuvintelor în propoziție sau 
sintagmă este o secțiune foarte importantă și dificilă a formării pronunției. Eficiența acțiunilor de 
integritate verbală este strâns legată de normalizarea respirației în timpul vorbirii și de 
capacitatea de control și reglare a vocii. Exercițiile pentru dezvoltarea respirației verbale 
contribuie la dezvoltarea respirației diafragmale adecvate, duratei expirației, puterii și 
gradualității acesteia. Cu pronunția vocalelor și a consoanelor la expirare prelungită începe 
influența asupra vocii. Și, în același timp, se produce prelucrarea elementelor de cuvinte, ceea ce 
este o condiție necesară pentru pronunția clară a sunetelor. 

Exercițiile pentru dezvoltarea vocii, respirației verbale, a ritmului și fluenței sunt realizate 
cu și fără acompaniament muzical. Conținutul activităților include și exerciții care conțin doar 
mișcări, fără verbalizare - stimulare ritmico-muzicală. Scopul acestor exerciții este de a 
normaliza respirația, de a dezvolta simțul ritmului și de a dezvolta mișcarea. Aceste exerciții de 
mișcare au efect pozitiv asupra dezvoltării simțului de ritm și capacității de folosire a aparatului 
respirator. În plus, mișcarea efectuată sub acompaniament muzical este eficientă în dezvoltarea 
motricității copiilor. 

Stimularea ritmico-muzicală reprezintă o combinație de exerciții de mișcare cu elemente 
de dans. Ele sunt o componentă indispensabilă a fiecărei lecții, desfășurată sub acompaniament 
muzical înregistrat pe bandă. Se dă preferință muzicii dansante, în care elevii disting ușor ritmul. 
Muzica trebuie să fie distractivă, înflăcărată, deoarece o astfel de muzică permite copiilor prin 
mișcări să exprime natura, caracterul ei ritmic. În plus, acompaniamentul muzical este unul 
dintre stimulanții dezvoltării percepției auditive. Prin muzică (în baza auzului) este mai ușor de 
transmis copiilor ritmul și tempoul, precum și de dezvoltat capacitatea de a se mișca sincron. 

Natura mișcărilor efectuate sub acompaniament muzical este diferită. Când se realizează 
exerciții pentru normalizarea respirației, predomină mișcările line; când se lucrează asupra 
ritmului, se includ mișcări cu elemente de dans și de mers ritmic, care, în combinație cu diverse 
mișcări ale mâinilor, bătăi din palme, corespund naturii ritmului propus. În sistemul de exerciții 
care vizează normalizarea laturii de pronunție al limbajului și vorbirii, se folosesc diferite 
mișcări fără însoțire muzicală: mișcări ale trunchiului - înclinări înainte, lateral, rotații de 90, 
180, 360 grade; mișcări ale capului - se întoarce spre dreapta, stânga, înainte, înapoi; mișcări ale 
mâinilor – în sus, lateral, înainte, ridicarea și coborârea umerilor, mișcări de rotație ale mâinilor; 
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mișcări ale picioarelor - flexia și extensia în genunchi, fixarea picioarelor la nivelul umerilor și 
altele. 

Natura acestor mișcări este de asemenea, diferită - de la lente la sacadate și bruște. 
Exercițiile pentru respirația verbală și unitatea/integritatea verbală conțin mișcări lente. Pentru 
dezvoltarea ritmului și fluenței limbajului, vorbirii, vocii și intonației, mișcările au caracter 
natural, real, incluzându-le pe cele care însoțesc pronunția sunetelor și silabelor, precum și 
gesturi naturale, de afirmare sau negare etc. Toate mișcările selectate pentru activități de ritmică 
fonetică sunt considerate drept stimulatoare pentru formarea și consolidarea abilităților de 
pronunție. Mișcările care se efectuează la activități nu sunt pre-învățate. Prin urmare, acestea 
sunt repetate în sincronizare, paralel cu profesorul de mai multe ori (de 2-5 ori fiecare). După ce 
copiii învață să repete corect mișcările, numărul repetărilor scade. Mișcarea va avea impact 
numai atunci când cuvântul, silaba, sunetul este rostit corect în limbaj și comunicare după ce 
mișcarea nu se mai execută. Astfel, mișcarea în activitățile de ritmică fonetică este un mijloc 
pentru atingerea scopului, care rezidă în dezvoltarea limbajului și vorbirii. Scopul final al 
activităților de ritmică fonetică constă în structurarea fonetică corectă a limbajului și vorbirii 
(comunicării) în lipsa mișcărilor. 

Astfel, sunt mobilizate capacitățile imitative ale copiilor (atât motorii, cât și verbale) și, la 
maximum, percepția auditivă. În activitățile de ritmică fonetică, utilizarea echipamentelor de 
amplificare a sunetului este obligatorie. Poate fi un echipament wireless care amplifică sunetul 
sau aparate auditive individuale. Echipamentul selectat ar trebui să asigure libertatea de mișcare 
a copiilor și o bună calitate acustică, a sonorității. 

Explicațiile cadrului didactic în timpul lecțiilor, precum și toate materialele verbale, sunt 
prezentate elevilor în format audio-vizual, împreună cu percepția auditivă. Concentrându-se pe 
auz, se execută multe exerciții de mișcare (mers, alergare, oprire, sărituri), cât și verbale (citire 
de poezie, frământări de limbă, răspunsuri la întrebări, pronunția cuvintelor, silabelor). 
Materialul verbal se prezintă oral pentru a diferenția, percepe și reproduce diverse ritmuri, 
accente și intonație. 

În conformitate cu principiul analitic-sintetic de însușire/învățare a pronunției, exercițiile 
axate pe cuvânt se combină cele de analiză fonetică (silabe, sunete). Drept material didactic 
servesc exercițiile cu sunete, silabe, cuvinte, precum și expresii, fraze, frământări de limbă, 
numărători, texte scurte și poezii. 

Materialul didactic verbal este obișnuit, uzual, pentru copii și accesibil lexical, satisface 
obiectivele fonetice ale lecției. Materialul didactic verbal se pronunță și este însoțit de mișcări, 
ocupă o parte a lecției de ritmică fonetică. Restul timpului este alocat pentru fixarea și 
consolidarea materialului/informației pe etape - întâi cu mișcări, apoi fără ele. Scopul ultimei 
etape este automatizarea abilităților dobândite în condiții apropiate vorbirii independente. 
Materialul didactic verbal este folosit atât pentru remedierea pronunției, cât și pentru formarea 
percepției auditive. 

Toate exercițiile se realizează prin metoda imitației. Materialul verbal nu este cunoscut 
elevilor. În timpul lecției, elevii și profesorul stau în cerc. Ei văd bine profesorul, se mișcă și 
imită materialul verbal sincronizat cu profesorul. Demonstrația și repetările multiple stimulează/ 
motivează elevul spre imitația corectă. 

Dacă în decursul lecției/ activității, anumite elemente nu sunt însușite de către unii 
elevi/copii, atunci cu ei se desfășoară activități individuale, pentru o mai detaliată pregătire și 
consolidarea pronunției corecte. Fiecare surdopedagog, coordonează lecții individuale și e 
obligat să stăpânească metodologia ritmicii fonetice. 

Ritmica fonetică este realizată de psihopedagogul special, care trebuie să poată efectua 
corect și frumos diverse mișcări ale corpului, brațelor, picioarelor, capului [4]: 

- să se miște ritmic și frumos sub acompaniament muzical, cât și fără; 
- să poată combina mișcările cu muzica în ritm diferit; 
- să observe și să poată corecta natura mișcărilor copiilor/elevilor; 
- să persevereze în realizarea exactă a mișcărilor proprii și ale copiilor/elevilor; 
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- să sesizeze neajunsurile în pronunția elevilor și să le poată corecta; 
- sa folosească vocea cu înălțime și putere normală atât când oferă instrucțiuni, cât și în 

predarea materialului verbal. 
În toate cazurile, limbajul și vorbirea profesorului ar trebui să servească drept model, să 

fie structurată corect din aspect fonetic/fonologic și să aibă coloratură emoțională plăcută. 
Din multitudinea materialului didactic dedicat ritmicii fonetice, profesorul alege 

exercițiile pe care le consideră mai potrivite, respectând principiile didactice, particularitățile de 
vârstă și abilitățile actuale ale copilului. 

Mișcările copiilor care însoțesc pronunția sunetelor și silabelor la lecțiile/activitățile de 
ritmică fonetică se caracterizează prin trei elemente principale: tensionare (încordare), 
intensitate, durată [4]. 

Încă de la începutul activităților de ritmică fonetică, copiii trebuie să fie instruiți în 
reglarea conștientă a mișcărilor atunci când efectuează exerciții care însoțesc producerea de 
sunete și silabe cu aceste sunete. Toate pozițiile de realizare a mișcărilor ce însoțesc producerea 
sunetelor au fost elaborate de către autorii Vlasova T.M. și Pfafendrodt A.N. [4]. 

Mișcările care însoțesc pronunția vocalelor și a consoanelor și a silabelor cu aceste sunete 
demarează din trei poziții inițiale (P.i.), fundamentale [4]: 

1. în picioare, picioarele împreună, brațele flexate la nivelul pieptului, coatele în jos. Din 
această poziție, încep mișcările pentru aproape toate sunetele, cu excepția – i, c, l, r. 

2. în picioare, picioarele împreună, brațele flexate la nivelul coatelor și ridicate până la 
nivelul umerilor lateral. Cu această P.i. încep mișcările pentru sunetele  - i, c, l. 

3. în picioare, picioarele împreună, brațele întinse în față la nivelul pieptului. Aceasta este 
P.i. pentru sunetul - r. 

 
3. Câteva modele ilustrative de pronunție a sunetelor însoțite de mișcări 

Litera/sunetul А 

 
P.i. 1. Inspir, brațele întinse în sus și lateral, simultan cu pronunția îndelungată a 

sunetului A_____. 
Mișcarea se caracterizează prin: fără încordare musculară; prin intensitate - slabă; durată - 

lungă. 
О 

 
P.i. 1. Inspir, extindeți brațele lateral cu o mișcare apăsată simultan se pronunță O____. 
Mișcarea este ușor tensionată, slabă și prelungită.  

U 
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P.i. 1. Inspir, cu o mișcare apăsată, întindeți brațele înainte pronunțând U__. 
Mișcarea este încordată, slabă, prelungită 

I 

 
P.i. 1. Inspir, mâinile se ridică în sus în timp ce pronunți I___. 
Mișcarea este tensionată, slabă și prelungită. 

Ă 

 
P.i. 1. Inspir, mâinile în față lateral, simultan se pronunță Ă____. 
Mișcarea este încordată, slabă și prelungită.  

Î 

 
P.i 1.Cu o mișcare indicativă (bruscă), aruncați dreapta, apoi mâna stângă înainte și 

lateral, simultan pronunțând silaba - Tî____. 
Mișcarea este încordată, puternică, scurtă. 

Е 
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P.i. 1. Degetele sunt la nivelul gurii. Cu o ușoară mișcare a mâinilor, se deschid palmele 

de la gură înainte spre lateral, pronunțând E___. 
Mișcarea este încordată, slabă, alungită. 
 

Constrictive sonore 
Z 

 
P.i.1. Se descriu cercuri mici în aer cu mâinile, simultan se pronunță Z___. 
Mișcarea este tensionată, puternică, alungită. 

J 

 
P.i.1. Se descriu în aer cu mâinile mișcări în zig-zag orientate în față, simultan se 

pronunță J____. 
Mișcarea este intensă, puternică, alungită. 

V 

 
 

P.i. Se ridică degetele mâinilor la gură, apoi alternativ cu mișcări line se îndepărtează 
mâna dreaptă, apoi stânga, simultan se pronunță V___. 

Mișcarea este ușor încordată, slabă, alungită. 
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Sonore 
M 

 
P.i.1. Se ridică degetele la nas, apoi se desfac brațele în față și lateral, cu mișcări line, 

simultan se pronunță M____. 
Mișcarea este ușor încordată, slabă, lungă. 

N 

 
P.i.1. Se ridică degetele la nas, apoi se desfac brațele lateral, cu mișcare moderat de 

rapidă, simultan se pronunță N___. 
Mișcarea este ușor încordată, slabă, alungită. 
 
Notă: observație metodologică foarte importantă. Dacă copilul are nazalitate la pronunția 

izolată a vocalelor, atunci exercițiile trebuie să fie executate îmbinând vocalele cu consoanele, de 
exemplu, pa, po etc. 

3. Concluzii 
 

Ca urmare a celor prezentate, putem afirma că profesionalismul pedagogului care lucrează 
cu acești copii este important în dobândirea unor mai bune abilități de pronunție și de vorbire, în 
general. Practica constantă poate duce la rezultate benefice în evoluția copilului. 
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POSITIVE ATTITUDE – CONSCIOUS ASCENSION IN THE PERSONAL 
DEVELOPMENT OF THE TEACHING STAFF 

 
ATITUDINE POZITIVĂ – ASCENSIUNE CONȘTIENTĂ ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ A CADRULUI DIDACTIC 
 

Violeta VRABII1 
 
 
 

Abstract 
 

In the present paper are exposed aspects related to the personal development of the teacher 
as a conscious change. The positive attitude, in this context, represents the ability to succeed in the 
activity through positive thoughts. Therefore, the teacher goes through a conscious evolution every 
day through honest and valuable work. 
Keywords: positive attitude, teachers, moral conscience, personal development, positive thinking 

 
 

1. Introducere 
 

Cadrele didactice reprezintă grupul social cel mai fidel al învățării pe tot  parcursul vieții,  
dezvoltării personale. Prin urmare, pentru a progresa în mod consecvent şi semnificativ de-a lungul 
acestei spirale ascensoriale, ei rebuie să apeleze la acea instanţă – una dintre cele specific umane –
care guvernează mişcarea ascendentă şi anume, conştiinţa morală. 

Conştiinţa morală e însuşirea care ne avertizează dacă suntem sau nu în consonanţă cu 
principiile corecte, valide; tot ea, dacă este trează, ne ajută să ne înălţăm la nivelul lor. „Glasul 
conştiinţei’’ e atât de delicat, încât e uşor sa-1 reprimi, în acelaşi timp însă, e atât de limpede, încât 
nu-1 poţi înţelege greşit [Apud 2, p.280]. 

Astfel, dezvoltarea, în abordarea noastră, va reprezenta schimbarea pesoanei, acea creștere 
ce va avea forma unei spirale ascensoriale. Demersul ascensional al dezvoltării de-a lungul spiralei 
va cere de la cadrul didactic să învețe, să se angajeze, să acționeze. Nu se va produce schimbarea, 
dacă se va limita doar la o acțiune, de aceea pentru a progresa, persoana trebuie să învețe, să se 
angajeze, să acționeze, iarăși și iarăși, din ce în ce mai mult. 
 Demersul dezvoltativ va integra implicarea conştientă, activă a cadrelor didactice, fapt ce va 
permite creșterea conștientă a persoanei sale. În urma studiului experimenal efectuat în anii 2017-
2018 pe un eșantion format din 198 de cadre didactice, am stabilit viziunile cadrelor didactice  cu 
privire la dezvoltarea personală. Ca urmare, am structurat un conţinut teoretico-aplicativ în 
următoarele direcții: Conţinutul legat de conceptul dezvoltarea personală, care este perceput de 
cadrele didactice ca un proces de creştere a persoanei, înţelepciune practică, dar şi ca un proces ce 
pretinde analiza trăsăturilor proprii în confruntarea cu nevoile procesului educational; Identificarea 
nevoilor/trebuințelor personale de dezvoltare a cadrului didactic, prin care subiecții implicați expun 
că au nevoie de: claritate, înţelegere   şi   aplicare   a   conținuturilor   în   dezvoltarea   proprie,   co-
municare   interpersonală   cu persoana potrivită, atitudinea pozitivă faţă de sine şi ceilalţi, res-
ponsabilitatea personală  [9, p.126]. 

  Prin urmare, personalitatea cadrului didactic reprezintă o structură deschisă de trăsături 
compensatorii, care permite realizarea sa profesională prin confruntarea continuă cu provocările 
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educaționale, sociale. Raportarea continuă a procesului de dezvoltare personală /profesională la 
diversele niveluri de manifestare, care promovează competenţele cadrului didactic, reprezintă o cale 
profitabilă de dezvoltare a conduitei didactice. În Standarde de competenţă profesională ale 
cadrelor didactice din învăţământul general se menționează condiţiile motivării cadrelor didactice 
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, creşterea responsabilităţii fiecărui cadru didactic pentru 
reuşita propriei cariere profesionale. Astfel, în Domeniul de competenţă se notează: 4. Dezvoltarea 
profesională, Standard – cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă, 
Indicatorii 4.3. consemnează: cadrul didactic monitorizează procesul de dezvoltare personală şi 
profesională prin următorii Descriptori:  

 cadrul didactic organizează activitatea educaţională în baza unei teme de cercetare 
individuală;  

 confirmă participarea şi gradul de implicare la activităţi de dezvoltare profesională în 
şcoală, în afara şcolii la nivel regional, naţional, internaţional;  

 racordează propria activitate de cerinţele didacticii contemporane prin valorificarea 
achiziţiilor profesionale inovatoare şi experimentarea bunelor practici educaţionale. 
[Apud 9, p.573] 

  În același context, Modulul D, Branding profesional, ca parte componentă a programelor de 
formare continuă, promovează politica educațională a statului și este relevant în raport cu structura 
și tipologia necesităţilor/nevoilor actuale şi de perspectivă ale beneficiarilor direcți și indirecți ai 
programului de formare. Brandingul profesional este, de fapt, un cumul al percepţiilor, viziunea și 
misiunea despre brandul (marca) pe care îl au audienţele cărora te adresezi, statutul profesional al 
acestora. Astfel, pentru ca acestea să fie pozitive, corecte și coerente, imaginea brandului trebuie să 
reflecte identitatea de brand (logo, slogan, poziţionare) și esenţa brandului (care este menirea lui), 
deoarece valoarea brandului reflectă valoarea instituției, a produselor și a persoanelor care activează 
în ea care se valorifică prin promovare și dezvoltare personală/profesională continuă. Prin urmare, 
actele normative determină rolul învățării pe tot parcursul vieții a dezvoltării personale, profesionale 
a cadrelor didactice prin care aceștia se vor integra mai ușor, se vor manifesta inovativi, 
responsabili, motivați, afirmându-se ca persoane individuale în profesia didactică, prin schimbare 
atitudinală conștientă. [Apud 9, p.573] 

  Profesorul și cercetătorul român Iolanda Mitrofan elucidează faptul că dezvoltarea personală 
este un proces aproape continuu, dar repartizat pe cicluri, interese de travaliu optimizator, pe 
parcursul a mai multor ore şi zile, cu posibile reluări ciclice la intervale de luni şi ani, la solicitările 
beneficiarului, în funcţie de nevoile şi obiectivele de viaţă. Autoarea menționează, că dezvoltarea 
personală se desfăşoară sub forma atelierelor şi seminarelor în grup de dezvoltare personală, grup 
de autocunoaştere, grup de stimulare a autoperformanţei sau creativităţii, grup de dezvoltare 
spirituală prin diverse practici meditative. La fel, prin participări la workshop-uri tematice, 
proceduri şi practici asociate. [ Apud 9, p.573]  

   Prin urmare, dezvoltarea personală a cadrului didactic reprezintă procesul creșterii persoanei 
prin implicare, comunicare, precum și atitudine pozitivă față de sine și ceilalți. Chiar și cadrul 
didactic, cel mai fidel învățării pe tot parcursul vieții, opune rezistenţa la schimbare. 

 De aceea, transformarea – adevărata schimbare – se produce întotdeauna „dinăuntru – în 
afară”. Ea va produce modificări de suprafaţă, de atitudine, de comportament şi decurge dintr-o  
muncă ce trudeşte de la rădăcini – operând asupra felului nostru de a gândi, asupra paradigmelor 
fundamentale, care ne definesc caracterul şi crează lentile prin care privim lumea [Apud.2, p.289].  

La fel, identificare dezvoltării personale cu sintagma conștientă o propune și C. Jung, care 
afirma că drumul propriu de dezvoltare a unei persoane, cel care te ridică deasupra identităţii cu 
masele, este ceea ce se numeşte chemare. Chemarea este un factor iraţional care ne  împinge spre 
emancipare, o lege divină proprie. Prin urmare, confirmă C. Jung, numai cei ce spun da, în mod 
conştient, puterii chemării lăuntrice cu care e confruntat, devin o personalitate. [Apud 4, p.18]. 
 Dezvoltarea   personală, adevărata   schimbare, are   un   caracter   conştient, de chemare 
internă spre modificările externe, astfel, oferind dezvoltării personale statutul de schimbare 
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conştientă. Prin urmare, dacă suntem conştienţi, trebuie să optăm pentru obiective şi principia care 
să ne coordoneze viaţa, altfel ne vom pierde luciditatea şi ne vom târâ ca nişte animale, trăind doar 
pentru supravieţuire şi reproducere. Oamenii aflaţi pe această treaptă nu „trăiesc”; vieţuiesc pasiv.   
duc o existenţă de tip „reactiv”, ignorând zestrea care zace latentă şi neevoluată în adâncul fiinţei 
lor. 

Noi suntem fie stăpânii, fie victimele propriei noastre atitudini. Depinde de alegerea noastră. 
Cine suntem astăzi este rezultatul alegerii pe care am făcut-o ieri. Maine vom fi ceea ce am ales sa 
fim astăzi. Pentru a ne putea schimba trebuie sa alegem schimbarea.Sunt unii oameni care par sa fie 
„împotmoliți” în atitudinile lor prezente.Daca nu suntem mulțumiți de atitudinea noastră prezenta, 
trebuie să știm ca o putem schimba. Trebuie doar să fim dispuși să facem acest lucru. Oricine se 
poate caracteriza printr-o atitudine pozitivă, pentru care viața este o bucurie permanentă, iar zilele 
sunt o adevărată binecuvântare, dacă suntem gata de a face schimbarea. Orice schimbare este 
receptată diferit de grupuri de populaţie, punând problema de adaptare socială. 

Autorul A. Neculau menționează în acest sens, orice schimbare presupune o comparare între 
un „înainte” şi un „după”. Comparaţia atinge şi identifică circumstanţele care au favorizat procesul 
cauzelor ce le-au produs, precizează autorul, iar timpul, de exemplu, constituie o condiţie a 
schimbării şi nu o cauză [7, p.226]. 

Astfel, schimbarea, înseamnă transformări profunde ale structurilor sociale, modificând 
total contextualul vieţii psihosociale. Actorul social „personalizează” câmpul socio-cultural, el îşi 
restructurează relaţiile cu altul, reţeaua interpersonală, participă, contribuind la schimbarea 
scenariilor culturale. Numai după o acumulare masivă de informaţiiapare, se dezvoltă  atitudinea 
adevărată [Apud 7, p.230]. 

După cum remarcă R. Atkinson, atitudinile tind să anticipeze cel mai bine comportamentul  
atunci când îndeplinesc câteva condiţii:  

• sunt puternice şi conştiente, 
• se bazează pe experienţa directă a persoanei, 
• sunt specific legate de comportamentul anticipat [1, p.862]. 

Pentru a adopta o astfel de schimbare avem nevoie de o atitudine mentală pozitivă, ce 
reprezintă, în abordarea autorului, capacitatea de a reuşi şi astfel a „umple mintea ’’ cu gânduri 
pozitive dominate de curaj, speranţă, optimism[8,p.45]. 

În acest context, autorul afirmă că fiecare persoană este ceea ce gândește. Această putere 
constă în capacitatea de a-ţi alege propriile gânduri prin gândurile pline de încredere, convingere. 

Astfel, 80% dintre noi, începem viața în copilărie, cu părerea bună despre noi, dar este 
şocant și  faptul că mai mult de 75% din adulţi suferă de stima de sine scăzută. 

Concluziile autorului: Redescoperă din tine copilul sincer, deschis şi vei descoperi 
capacitatea de a face lucruri extraordinare, indiferent de circumstanţele trecute sau actuale [Apud 
8,p.33]. 

În același context, o altă strategie de dezvoltare reprezintă contextul de a adopta atitudinea 
mentală pozitivă prin: „Umple-ţi mintea cu gânduri pozitive, umple-ţi lumea cu oameni pozitivi. 
Apoi îţi vei umple Lumea cu tot ce îţi doreşti. Lumea ascunsă a subconştientului ne poate adopta un 
comportament, deoarece folosim doar ≈ 10% conştient, celelalte 90% rămân ascunse. 

Recomandările autorului: Fii atent să fii conştient, deoarece abilitatea de a reuşi în tot ceea 
ce faci depinde de cât de mult reuşeşti să ai o minte dominantă de gânduri pozitive [Apud 8,p.40]. 

Oricum, atunci când eşti condus de gânduri şi trăiri pozitive, începi să te apreciezi mai mult 
pe tine şi pe ceilalţi. Începi să realizezi că toate se întâmplă cu un scop şi că faci parte dintr-un 
grandios plan universal,doar pentru a te putea bucura de toate nu trebuie decât să adoptăm o 
atitudine pozitivă. Gândirea pozitivă, precizează autorul, fiind o atitudine, care ne permite să 
descoperim mai ușor soluții, aspectele pozitive ale situațiilor cu care suntem confruntați, o atitudine 
care presupune o anumită structură cognitivă, emoțională și comportamentală a persoanei în fața 
lumii,un anumit mod de a se vedea pe sine și alții [6, p.16]. 
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Deoarece filtrul mintal prim prin care percepem lumea este atitudinea și ea este totul, 
precizează autorul J. Keller. Astfel, la unele persoane filtrul este pozitiv – optimist pe când filtrul 
altora este negativ, pesimist. Deci, persoana cu o atitudine negativã gândeşte „nu pot”, iar persoana 
cu o atitudine pozitivã gândeşte „pot”. Atitudinea, în viziunea autorului, reprezintă fereastra către 
lume, la început fiecare pornim la drum cu o fereastră mintală curată, deoarece întotdeauna putem 
controla împrejurările şi putem controla propriile gânduri. Ferestrele noastre, menţionează autorul, 
se murdăresc din cauza criticilor la care suntem supuși. Astfel, problema este că murdăria continuă 
să se adune și, din pãcate, mult prea mulți dintre noi, nu facem nimic în această privință. Prin 
urmare, ne continuăm viața, având ferestrele murdare, ne pierd entuziasmul, devind frustrați și 
deprimați și, cel mai tragic, renunțăm la visele noastre – și asta se întâmplă numai pentru că nu am 
curățat fereastra atitudinii la timp, acesta este drumul pe care îl urmam fiecare. Strategia pe care ne 
propune autorul este gândeşte–vorbeşte–acţionează prin prisma entuziasmul şi sentimentul de 
împlinire [5,p.29]. 

La fel, autorul ne explică de ce atitudinea pozitivă este acea care activează celelalte 
mecanisme ale succesului. Prin urmare, autorul menționează următoarele calităţi de bază ale 
atitudinii pozitive: încrederea, perseverenţa, rezilienţa, curajul, entuziasmul şi energia, sănătatea, 
încurajarea altora, recunoştinţa, perspectiva, accesibilitatea, dezvoltarea spirituală. 

În același context, dezvoltarea lor presupune următoarele direcții de realizare:  
Eşti un magnet uman, hrăneşte-ţi mintea cu gânduri mari: titrarul dominant – gândirea 

pozitivă. Dacă gândurile tale nu se vor schimba, nici rezultatele pe care le vei obţine nu se vor 
schimba. Schimbă-ţi modul de a gândi şi îţi vei schimba viaţa. Succesul necesită efort, angajament 
şi răbdare. Menţine-ţi curată fereastra atitudinii, astfel încât gândurile pozitive să poată să-şi 
împrăştie razele cu uşurinţă [ibidem]. 

Repetiţia este cheia succesului: citeşte în fiecare zi cel puţin 30 min. cărţi motivaţionale; 
ascultă în fiecare zi cărţi motivaţionale;începe cu aşteptări îndrăzneţe. 

Imaginează-ţi calea către succes. Asumă-ţi responsabilitatea pentru propriile „filme”. Doar 
noi deţinem controlul asupra imaginilor care ne ocupă mintea. Vizualizarea este arta de a vedea 
lucrurile invizibile pentru ceilalţi. 

Ia-ţi un angajament, deoarece trebuie să fii activ şi să foloseşti oportunităţile ce apar. 
Eforul îşi primeşte pe deplin răsplata şi uşile se deschid. Cu un talent obişnuit şi o 

perseverenţă extraordinară orice lucru poate fi atins. 
Transformă-ţi problemele în oportunităţi. „Drumul care duce către culmile măreţiei este plin 

de obstacole” Seneca. 
Cuvintele îţi croiesc calea. Cuvintele pe care le alegi în mod consecvent îţi vor modela 

destinul. Astfel, gândurile determină rezultatul prin cuvinte, convingeri, acțiuni. 
 

Gânduri  cuvinte                convingeri            acţiuni              rezultate 
 
De aceea, recomandă autorul, să nu vorbeşti niciodată despre scopurile tale cu persoanele 

negativiste. Prin urmare, cuvintele dezvăluie starea de spirit, caracterul şi dispoziţia vorbitorului. 
Divinitatea îi ajută pe cei care acţionează. Asociază-te cu persoane pozitive, deoarece 

devenim parte a ceea ce ne înconjoară [ibidem]. Astfel, autorul E. Hensley afirmă că munca ne ajută 
să ne definim sensul propriei valori, iar activitatea eficientă dublată de o atitudine ne aduce 
împlinire. 

Prin urmare, ar fi bine să ne concentrăm atenţia asupra eticii muncii şi timpului de 
randament, deoarece cei care se dedică total muncii lor, fără să se împedice de context sau să se 
teamă de rezultat sunt cei care vor obţine mai târziu recompense substanţiale. Deorece, evoluţia 
artei de a munci ne determină cursul vieţii, iar schimbarea de perspective reprezintă consolidarea 
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eticii muncii, care reprezintă credinţa în beneficiile obţinute prin muncă şi importanţa ei, cât şi la 
influenţa ei benefică asupra caracterului [Apud 3, p.20]. 

 
Concluzii 

 
Creatorii optimişti adoră munca şi au satisfacţia faptului împlinit. Asemenea persoane 

realizează ceva şi îşi propun să ajungă cineva. Iar motivaţia este aspectul cel mai important. 
Motivaţia este dorinţa arzătoare de a progresa, de autoevaluare, de excelenţă. Astfel motivaţia este 
punctul de plecare. În concluzie, cea mai mare răsplată pentru truda cuiva nu este ceea ce obţine, ci 
ceea ce devine.  

Cadrului didactic parcurge în evoluţia sa schimbări atitudininale și este conștient prin 
implicare de rezultat, iar atitudinea mentală pozitivă „umple mintea’’ cu gânduri pozitive dominate 
de curaj, încredere, optimism. 

Cadrul didactic tinde spre vârf, iar timpul creează premise spre orizonturi de implementare 
pe scara valorică a dezvoltării sale. Prin urmare, adevărata evoluție, schimbare a profesorului este 
influențată de conștientizarea de sine, pe care o implementează eficient, realizând așteptările 
personale și cele profesionale. Conform unor opinii, persoana acumulează experiență odată cu 
înaintarea în vârstă și aceasta se află în strânsă legătură cu împlinirea de sine. Totuși, experiențele 
diferă ca intensitate și depind de deschiderea în momentul în care acestea s-au produs și modul în 
care omul s-a implicat în rezolvarea eficientă a acestora.  

Vârsta poate fi văzută ca un proces continuu de adaptare. Acesta este unul dinamic și se 
desfășoară pe toată durata vieții, în care omul și mediul se influențează reciproc, astfel înaintarea cu 
succes în vârstă vine cu atingerea rezultatelor pozitive, evitarea și minimalizarea celor negative. 
Prin urmare, ideile noi circulă cu ușurință, dar prind rădăcini destul de greu, deoarece adultul nu știe 
din timp care dintre ideile formulate se vor dovedi eficiente în comunicarea unui mesaj inedit. De 
aceea, este bine să folosim forme alternative de formare, trebuie să fim pregătiți să efectuăm 
repetate intervenții chirurgicale asupra reprezentărilor noastre mentale și ale altora, până când 
următoarea schimbare de context va pune sub semnul întrebării statutul nostru curent [Apud 11, 
p.63].  

Dacă ne referim la angajamentul și competența cadrului didactic, ne asociem opiniei că arta 
pedagogică este înainte de toate, ceea ce te expune să fii la dispoziția copiilor, a empatiza cu ei, de a 
le înțelege universul, de a le sesiza interesele care-i animă și că această artă ține, în mare parte, de 
un dar, de talentul pe care candidații la funcția de profesor îl au sau nu îl au. De aceea, dezvoltarea 
continuă va produce schimbările așteptate, iar atitudinea pozitivă va menține motivația profesională. 

Tendințele actuale ale educației solicită eficiența cadrelor didactice în procesul educațional, 
prin atitudine și gândire pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea personală/profesională continuă. 
Dezvoltarea personală reprezintă procesul permanent, dar repartizat pe cicluri, interese de travaliu 
optimizator, pe parcursul a mai multor ore și zile (lucrul monoton), cu posibile reluări ciclice la 
intervale de luni și ani, la solicitările beneficiarilor, în funcție de nevoile și obiectivele de viață ale 
subiecților [Apud 11, p. 64]. 
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Abstract 
 

This article addresses the issue of education in the age of information technology facing 
contemporary society. The author identifies new strategies, methods and techniques for 
educating children in the digital age. The impact of technology on children's lives is analyzed. 
The author draws attention to issues related to: child safety procedures in the use of technology, 
the involvement of the school, especially parents in the formation of skills of use and etiquette in 
the online environment of children and adolescents. The article can serve as valuable material 
through the suggestions, recommendations, directions of guidance of all actors involved in the 
education process on the reasonable and balanced use of information technology. 
Keywords:  information technologies, digital age, problems, education, self-education, school, 
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Motto: 

                                 Educația are dificila misiune de a transmite  o cultură acumulată de secole, dar și o 
pregătire pentru un viitor, în bună măsură imprevizibil. (Jacques Delors) 

 
 
Actualmente, educația a devenit o problemă prioritară. Toți cei care văd limpede evoluția 

ființei umane, ființei raționale, a omului modern, a umanității în ansamblul ei, plasează în centru 
educația. 
 În ultimele decenii, omul modern se identifică prin prezența unor noi tipuri de probleme, 
care se impun atât prin caracterul lor grav și presant, cât și prin dimensiunile lor regionale și 
universale. Asemenea probleme sunt: poluarea continuă a mediului, limitarea resurselor naturale, 
caracterul galopant al creșterii demografice, contextul epidemiologic al COVID-19.  
            Viața contemporană se caracterizează prin o serie de mutații: amplificarea și 
impreviziunea schimbărilor de natură economică și sociopolitică, intensificarea schimbărilor din 
sfera profesiunilor, amplificarea interdependențelor dintre macro sistemul social și 
componentelor sale. Aceste probleme care la început păreau a sta doar în atenția savanților, 
factorilor decizionali, oamenilor politici, au început să devină probleme concrete, deschise și 
îngrijorătoare pentru toți oamenii, probleme ce nu pot fi discutate separat ci într-o 
interconexiune.  
           Adevărul este că fiecare aspect al vieții, la nivel atât individual cât și social oferă 
posibilități pentru educație, dar și pentru participarea activă. Oamenii trebuie să profite de fiecare 
oportunitate pentru a învăța sau a se autoperfecționa, cu remarca că asimilarea acestor resurse 
potențiale este posibilă numai dacă în prealabil s-a primit o educație fundamentală solidă. Primul 
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lucru care trebuie făcut într-o societate, unde ritmul rapid al schimbărilor ne presează din toate 
direcțiile, este acela de a-i reda educației locul central.  
        Problematica lumii contemporane (PLC) în contextul epidemiologic COVID -19 
demonstrează tot mai pregnant că soluțiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin demersuri și 
angajări secvențiale, parcelare, ci este nevoie de o viziune holistică în studierea și decantarea 
celor mai eficiente mijloace și metode de rezolvare a problemelor majore cu care se confruntă 
omenirea.  
       Școlii, ca principal agent educațional, îi revine rolul de a înarma tinerii cu simț critic, cu 
capacitatea de a înțelege și răspunde adecvat diverselor provocări din partea societății, de a 
deveni tot mai mult agenți ai propriei formări, care să-și organizeze, să-și structureze singuri 
cunoașterea, să descopere independent, având formată judecata și responsabilitatea viitoare.  
        Într-o societatea super-tehnologizată în care trăim, capacitatea de a stăpâni tehnologiile 
moderne din punct de vedere intelectual, politic și social reprezintă una dintre provocările majore 
ale omului modern în acest secol. În contextul dat, devine stringentă pregătirea individului pentru 
a obține o relativă autonomie pragmatică prin formarea deprinderilor și priceperilor de a utiliza 
echipamentele tehnologice, de a cunoaște, înțelege și stăpâni tehnologia și produsele ei, de a 
selecta adecvat sursele informaționale în consonanță cu valorile adevărului, dreptății, frumuseții. 
      Conținutul comunicării reflectat în cunoștințe, mod de gândire, vocabular, deprinderi, 
priceperi, conduite este dobândit prin instruire și educație, prin autoinstruire și autoeducație. Se 
simt necesare deci, aplicarea unor noi metode, strategii de educație a copiilor în această eră 
digitală, care să atingă finalitățile învățării la cele mai înalte standarde de performanță permise de 
posibilitățile lor individuale.[7]   
      Educația dată de școală nu mai este suficientă pentru întreaga viață a copilului, omului 
în devenire. La momentul actual, avem nevoie de o educație dinamică, formativă, centrată pe 
valorile autentice. În încercarea de a face față provocărilor lumii contemporane, una din direcțiile 
de restructurare a realității educaționale este: extinderea actului educativ la nivelul întregii vieți a 
individului. Studiile de specialitate au confirmat faptul că ponderea educației și autoeducației 
variază în funcție de vârsta subiectului. Spre exemplu, până la vârsta de 10-12 ani dominantă 
este educația, între 10-12 ani și 18-20 ani este echilibrată balanța între educație și autoeducație, 
după 20-25 ani raportul începe să fie favorabil autoeducației.  
     Așadar, în perioada de formare a personalității elevului educația are o semnificație 
deosebită, inclusiv prin posibilitatea de a fi desăvârșită prin autoeducație. Astfel, „educația are ca 
finalitate principală formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem de competențe care 
include cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la viața 
socială și economică ”.[3] 
       În acest sens, elevul trebuie să învețe cum să învețe și să devină, într-o lume în continuă 
devenire. Învățarea elevilor va fi astfel dirijată de valori vizând angajarea lor în adâncirea unor 
abilități performante, care se află la baza oricărei realizări a competențelor, și asimilarea în 
principal a abilităților de ordin lingvistic, științific, social-istoric, matematic.  
       Deschiderea constantă spre autoformare presupune din partea școlii și cadrelor didactice 
preocupări sistematice pe linia acordării unui loc mai important activităților și strategiilor de 
studiu independent la toate disciplinele școlare, dezvoltării responsabilităților față de propria 
conduită de învățare, de formare și dezvoltare a gustului pentru cercetare, a motivației pentru 
autoinstruire și evaluare, a încrederii elevilor față de sursele de informare și față de capacitatea 
lor de a progresa. 
     Astfel, pentru realizarea procesului de educație dar și de învățare sunt eficiente și de 
nelipsit strategiile, metodele și tehnicile bazate pe comunicarea eficientă. Posibilitatea și nevoia 
de a comunica sunt intrinsece naturii umane. Universul comunicării se lărgește prin învățare, 
conținuturile și instrumentele cele mai diverse, mijlocindu-i copilului contactul informațional cu 
natura, cu sinele, cu alții, cu produsele cunoașterii sociale și științifice. 
    Educația pentru o comunicare eficientă are drept scop fundamental pregătirea tinerii 
generații pentru o bună viață socială, comunicațională, pentru confruntările cu problemele lumii 

255



moderne, expoziția informațională, limbajele digitale, artistice și filosofice, dialogul pentru 
coexistența pașnică, trecerea dialectică de la a avea la a fi, până la a deveni, de la educație la 
autoeducație. În acest sens, activitățile de vorbire și ascultare devin astfel prioritare. Cei doi 
agenți ai procesului de educație sunt legați printr-un sistem de comunicare reciprocă, evaluarea 
eficienții muncii și a interactivității lor neputând face abstracție de principiile derivate de 
comunicare.[1]  
 Pentru realizarea unui maxim de ascultare, se impune atât educarea unor capacități 
specifice, cât și respectarea unor principii, norme, reguli. Respectarea lor reprezintă condiții 
minimale pentru o eficiență crescută a comunicării orale, a asimilării bazelor pentru o 
competență reală în materie de comunicare, ceea ce lipsește astăzi  copiilor noștri. 
      Pentru majoritatea copiilor, comunicarea electronică a revoluționat și tinde să înlocuiască 
interacțiunea din viața cotidiană. Această comunicare începe de îndată ce copilul are în posesie 
un telefon, o tabletă sau un MP3 player cu mesajele text și se îndreaptă spre rețelele sociale, 
comunicarea  devenind astfel mai concisă și mai vizuală. Considerăm oportune și binevenite 
regulile de întreținere a unei comunicări eficiente atât pentru părinți, cât și pentru cadrele 
didactice și alți actori comunitari. 
 

1. Nu negăm sentimentele. Atunci când sentimentele copilului sunt negate, acesta se poate 
descuraja repede. 

2. Tradu sentimentele în cuvinte. Atunci când sentimentele negative ale copilului  sunt 
identificate și acceptate, acesta se simte încurajat și continuă să își dea silința. 

3. În situația când copilul  e bombardat cu critici și sfaturi, el nu mai poate să se gândească 
cu ușurință la problema lui sau să își asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut.  

4. Reacționând la supărarea unui copil, punctată de încuviințări din cap sau afirmații ce 
vădesc înțelegere, îi lăsăm libertatea de a se concentra asupra problemei lui și de a o 
rezolva singur. 

5. Oferă prin imaginație ceea ce nu poți oferi în realitate. Atunci când exprimăm dorințele 
unui copil apelând la imaginație, devine mai ușor pentru el să accepte realitatea.  

6. Acceptați sentimentele chiar și atunci când puneți capăt comportamentelor 
neacceptabile. Ca profesor ținta noastră nu se rezumă doar la transmiterea unor date și 
informații.  

7. Dacă vrem copiii noștri să fie niște ființe umane amabile e nevoie să reacționăm față de 
ei cu amabilitate. 

8. Dacă prețuim demnitatea copiilor noștri e nevoie să modelăm metodele care afirmă 
demnitatea.  

9. Dacă vrem să trimitem în lume tineri, care să se respecte pe ei înșiși și să-i respecte pe 
ceilalți, trebuie să începem prin a-i respecta noi pe ei, și nu putem face acest lucru decât 
dacă arătăm respect pentru ceea ce simt ei.[6] 

 
   Astăzi, copiii noștri sunt atrași de mediul online, care face ca totul să fie livrat rapid și 

în cantități mici, știrile sunt condensate în texte de câteva cuvinte, iar noi trimitem emoji - uri 
mai degrabă, decât să scriem un text.  

   Problema apare atunci când în creierul copiilor, aflat încă in dezvoltare, se obișnuiește 
cu acest ritm rapid al informației. Se obișnuiesc astfel cu recompensa instantanee –dacă rezolvă o 
sarcină într-o aplicație sau termină un nivel al unui joc, primesc premii virtuale și mesaje de 
felicitare. În viața reală procesul de învățare este unul mult mai lent și cu mult mai puține 
recompense. Copiii care petrec mult timp online pot deveni mai buni la efectuarea mai multor 
activități simultan, însă riscă să nu se poată concentra corespunzător.  

  Pentru a putea învăța, copiii trebuie să exploreze, să greșească și să experimenteze. 
Internetul însă aduce cunoștințele în fața copilului la un clic distanță, iar copiii nu pun la îndoială 
informația găsită, nu confruntă și nu verifică sursele așa cum se întâmpla în trecut. 
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Pe internet nu suntem limitați de pereții clasei, de soneria care anunță sfârșitul lecției. Un 
subiect poate fi abordat în multiple moduri, din perspective multiple în cadrul unor materii 
aparent diferite. Acest fel de învățare asigură nu doar un nivel mai profund de cunoaștere, dar și 
exaltare și sentiment de uimire. Protejarea acestui sentiment de uimire trebuie să constituie 
scopul major al educației postmoderne. 

  Astfel, sarcina primordială a celor implicați în procesul de educație este să le arate 
copiilor cum să învețe. Să le anime curiozitatea și să încurajeze uimirea, să le insufle încrederea 
în sine, astfel încât să dobândească instrumentele, care mai târziu îi vor ajuta să răspundă la 
întrebările, pe care noi încă nu ni le-am pus.  

   În acest sens, e necesar de utilizat tehnologia nu ca pe un scop în sine, ci ca pe un 
instrument de îmbunătățire a înțelegerii conceptuale temeinice, ca pe o cale de a aduce educația 
de calitate și relevantă mai aproape de copii și de a umaniza cumva lecțiile. 

Una dintre cele mai tulburătoare consecințe din viața copiilor ce petrec prea mult timp în 
fața dispozitivilor digitale îl reprezintă faptul că acestea interferează extrem de mult cu 
dezvoltarea lor ca ființe sociale. 

 Un factor definitoriu al copilăriei este apartenența la grup. Copiii trebuie să aibă parte 
de relații noi, de joacă și de petreceri, alături de noii lor prieteni. Dispozitivele digitale sunt, prin 
însăși natura lor, un factor de izolare. Ecranele nu ar trebui să înlocuiască interacțiunea umană. 
Copiii au nevoie de timp petrecut cu ceilalți pentru a putea învăța diferite semnale sociale 
precum expresiile faciale, limbajul corpului sau tonul vocii. Toate acestea nu se pot învăța din 
fața unui ecran. 

  În situația epidemiologică a infecției COVID-19 cu care se confruntă Republica 
Moldova dar și întreaga lume, procesul educațional poate fi extins considerabil prin resurse 
plasate online. În scopul realizării cu succes a educației intervenim cu câteva sugestii, care să 
ajute nu numai cadrele didactice dar și părinții, în monitorizarea la distanță a acestui proces.  

  Copiii învață și se dezvoltă atunci când fac ceva – atunci când încearcă, repetă, rezolvă 
probleme, când învață să facă diferite sarcini. Nu înlocuiți „făcutul” cu ecranul. 

  Ecranele nu le oferă decât posibilitatea de a urmări cum se fac lucrurile și nu le dau 
oportunitatea de a le face cu adevărat. Măsura complementară pentru protejarea copiilor în 
timpul utilizării Internetului și controlul activității acestora o reprezintă programele de filtrare a 
conținuturilor web și cele de control parental.  

   Există mai multe instrumente de control pentru părinți și alte instrumente online pentru 
a ajuta copilul să acumuleze o experiență online mai sigură, multe dintre acestea fiind gratuite și 
ușor de configurat. Aceste programe pot fi instalate fie pe calculatorul copiilor fie pe dispozitive 
mobile (telefon, tabletă, iPad). Atenție deosebită acordăm  faptului că, majoritatea politicilor de 
rețele specifică vârsta de 13 ani drept permisibilă pentru înregistrarea unui cont, având acordul 
informat al unui părinte/reprezentant legal al copilului. 

   Pentru a evita posibilele pericole, adulții trebuie să cunoască și să-i informeze pe copii 
despre tehnicile sigure de căutare și procedurile de apelare a serviciilor specializate. În ciuda 
revoluției telefoanelor mobile și a ecranelor tactile, copiii și adolescenții continuă să utilizeze 
computerul aproximativ o oră și jumătate-două ore pe zi. În scopul prevenirii și minimizării 
riscurilor asociate utilizării mediului virtual, se asigură implicarea tuturor membrilor comunității 
atât școlare cât și comunitare în monitorizarea dispozitivelor mobile. 
 Folosiți computerul într-un mod constructiv. Internetul este plin de idei, astfel încât să 

ghidați copilul spre noi activități - să caute, apoi să construiască, să facă diverse obiecte 
conform instrucțiunilor depistate. 

 Ajutați copilul să-și dezvolte cât mai multe paliere de interacțiune socială,implicându-l 
în grupuri cât mai variate de copii. 

 Oferiți copilului cât mai multe oportunități de a interacționa cu ușurință cu semenii săi. 
Nu există nici o îndoială că tehnologia ne-a schimbat viețile și că există pentru a ne face 

viața mai ușoară. Copiii vor folosi din ce în ce mai mult internetul și dispozitivele lor digitale 
pentru a citi, a se documenta, a se auto-forma și autoeduca. Scopul nostru este să găsim 
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instrumente educative bune și să învățăm cum să fim consumatori cu spirit critic care prețuiesc 
autenticitatea.  

Suntem de părere că trebuie să lucrăm cu tehnologia și să găsim metode sănătoase, 
echilibrate de a o integra în casele, familiile noastre pentru a nu deveni o problemă. Nu are rost 
să demonizăm timpul petrecut în fața ecranului și să facem din el un dușman, asta nu va ajuta pe 
nimeni. Este important să conștientizăm riscurile și să deținem controlul asupra ei, folosind-o în 
mod echilibrat, să promovăm legăturile, relațiile comunicând eficient unii cu alții și nicidecum 
izolându-ne în fața ecranelor.  

 Recomandăm un șir de tehnici eficiente  în folosirea tehnologiei de către copii. 
 

1. Folosirea internetului pentru a se documenta despre diverse lucruri și pentru a căuta 
răspunsuri la întrebări despre lume. 

2. Învățarea despre codificare - folosirea unei aplicații sau a unui dispozitiv pentru a-și 
crea propriile jocuri pe calculator. 

3. Folosirea aplicațiilor educaționale pentru a exersa ortografia și operațiile aritmetice 
4. Crearea unui blog despre ceea ce îi interesează sau un jurnal online. 
5. Folosirea dispozitivelor pentru a face poze și a le edita, sau pentru a face propriul film. 
6. Folosirea canalului de You Tube pentru a învăța noi competențe, sau de a crea propriul 

canal de You Tube (cu permisiunea părintelui care să monitorizeze și să dețină controlul 
contului despre ceea ce îl interesează și pasionează pe copil).[4]  
 
Din cauza dependenței de tehnologie, pierdem multe oportunități de a comunica cu copiii 

noștri  ca altădată. Pierdem multe ocazii de a vorbi cu copiii și de a-i ajuta să înțeleagă lumea din 
jurul lor. Viața modernă ne dictează ritmul alert și constant în ficțiune, în care nu există timp 
liber. Folosim tehnologia pentru a face ca viața să fie și mai eficientă și mai rapidă. Acest lucru 
se manifestă prin faptul că nu insistăm pentru copiii noștri pe importanța relațiilor, conexiunilor, 
pe importanța de a-ți acorda timp de gândire și de a găsi soluții. Rezultatul este prezent prin 
starea activă, mereu conectată a copiilor noștri, căutând în mod constant să ne justificăm 
comportamentul pe care îl petrecem online. 

Copiii de astăzi s-au născut într-o lume digitală,  iar mulți dintre ei nu știu cum ar arăta 
părinții lor fără dispozitive digitale. In perioada în care copiii au între șase și doisprezece ani, iar 
situația pandemică din întreaga lume și-a impus restricțiile sale, copiii au nevoie  ca nici o dată 
de o atenție unu la unu. Trebuie să simtă că sunt importanți  și că au toată atenția adulților. Au 
nevoie ca să lăsăm telefonul, atunci când ei povestesc despre ce au făcut la școală, sau despre 
prietenii lor, să mențină un contact vizual cu adultul, să știe că sunt ascultați cu atenție și că 
cineva este prezent lângă ei și le asigură siguranța.  

 Copiii noștri cresc cu ecrane, tablete și smartphone-uri. Ei nu știu cum este să trăiești 
într-o lume fără Facebook sau You Tube. Părinții însă știu, dar acum se luptă cu propria obsesie 
față de tehnologie și interacțiune socială digitală, neglijând faptul că perioada cuprinsă între șase 
și doisprezece ani este esențială pentru dezvoltarea relațiilor sociale, pentru a învăța cum să 
interacționezi și să contactezi cu oamenii.  

 Tehnologia digitală trebuie încadrată în cultura familiei în moduri distractive, sănătoase 
și din care să beneficieze ambele părți: și copiii, și părinții, care pe lângă îndeplinirea rolului de 
părinte, vor avea de educat utilizatori responsabili și experimentați a tehnologiilor digitale. 

  Școala la rândul său, trebuie să formeze personalități cu spirit de inițiativă, capabile de 
autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru 
angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune în respectarea tehnologiei, 
deținând  abilitățile cognitive necesare pentru a utiliza independent aparatele digitale. 

 Nu este simplu de învățat eticheta online și considerația față de ceilalți. În speranța că 
vor fi respectate, propunem  unele sugestii /sfaturi recomandabile pentru evitarea posibilelor 
pericole care pot apărea în mediul online. 

• Aranjați setările de confidențialitate 
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• Obișnuiți copiii să ceară permisiunea de a posta fotografii 
• Încurajați copiii să posteze ceva despre interesele lor, nu doar să trimită seelfie-uri  

                  (poze cu ei înșiși). 
• Nu permiteți ca informația personală să fie accesibilă 
• Urmăriți copilul pe rețelele sociale 
• Discutați cu copilul despre postările inadecvate 
• Comunicați cu copiii despre drepturile de autor și recunoașterea meritelor autorului. 
• Nu permiteți copilului să dețină cont pe rețele sociale.[5] 

  
        Astăzi, copiii dețin o lume întreagă la vârful degetelor lor, care le permite să-și satisfacă 
singuri curiozitatea și să cerceteze lucrurile, care-i interesează, iar aceasta este una dintre cele 
mai interesante activități.În acest sens, putem afirma că dispozitivele digitale puse într-un 
context educațional, pot favoriza atât procesul de cunoaștere cât și cel de înțelegere a 
conținuturilor, ajutând astfel în procesul de învățare.Învățământul în format digital este 
interactiv, vizual, oferă feedback imediat, astfel încât copiii știu pe loc dacă un răspuns este 
greșit sau corect.  
         Copiii aflați în preadolescență, în mod special, au șanse mai mari de a reține informația și 
de a înțelege un concept, desigur dacă profesorul îl ghidează, îi explică. 
         Cert este că educația interactivă  nu poate să înlocuiască educația tradițională, dar poate 
funcționa foarte bine în paralel.  
 

Concluzie 
 
          Ca urmare a celor expuse anterior, putem scpune că, discutând despre educație în era 
tehnologiei, reliefăm  problema ce ține și de securitatea copilului în mediul online. Securitatea 
copilului în mediul online a devenit astăzi una dintre problemele prioritare în societatea 
contemporană. Majoritatea politicilor abordate de rețele sociale specifică vârsta de 13 ani drept 
permisibilă pentru înregistrarea uni cont, având acordul informat al unui părinte/ reprezentant 
legal al copilului. Această cerință se datorează Legii pentru protejarea intimității copilului în 
lumea virtuală. [8] 
          Legea vizează modul în care operatorii web adună și folosesc informațiile personale ale 
copiilor mai mici de 13 ani. În ciuda politicii de vârstă folosirea tehnologiei se dublează 
începând cu vârsta de 8-10 ani. Trebuie să apelăm la modalitățile prin care putem folosi 
tehnologia în mod constructiv și de a scoate ce este mai bun din ea, să promovăm relații bazate 
pe respect reciproc și să menținem un parteneriat durabil dintre toți cei implicați în acest 
proces.Astăzi, tot mai mulți copiii și adolescenții care folosesc rețelele sociale, e-mailul sau 
SMS-uri se expun riscului de a fi hărțuiți în mediul virtual (cyberbullying).Acest fapt trebuie să 
ne îngrijoreze și să acordăm atenție sporită utilizării tehnologiei de către copii.  
          Familia și școala trebuie să dezvolte experiențe pozitive și să-și asume angajamente 
pentru a maximiza oportunitățile de cunoaștere ale elevilor utilizănd în acest scop tehnologiile 
actuale. 
Noi propunem să încercăm: 
 să schimbăm lumea virtuală cu cea reală;  
 să nu ne uităm la telefon de fiecare dată - când vorbim cu cineva. 

   Decât să trimiți un mesaj mai bine depune un efort și întâlnește-te cu un prieten în viața 
reală, sau dă-i un telefon pentru a vorbi. 
   Cele mai bune și creative idei ne apar atunci când ne lăsăm în voia plictiselii și nu avem 
stimulare constantă provocată de diferite dispozitive digitale.[7] 

Misiunea educației de a transmite cultura acumulată de secole și pregătirea pentru un  
viitor imprevizibil este foarte dificilă dar nu și imposibilă. Educația copiilor în era digitală pentru 
noua tehnologie și progres se impune de la sine în această lume marcată de știință și de tehnică. 
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Abstract 
 

 The issue of the fundamental values and principles of justice systems is legally addressed 
both at the global level, by international institutions and the rules they establish, and at regional 
level. The European political and legal space is characterized by a number of particularities 
related to, among others, certain requirements that States must fulfil in order to participate in 
the existing regional systems, the nature of the legal norms adopted within them and the specific 
arrangements for ensuring compliance. An essential role in the multitude of requirements for 
participation, the non-compliance of which may lead to sanctions in both systems defining the 
European legislative framework (Council of Europe and the European Union), is represented by 
grounding the justice system on certain values, administering justice according to certain 
fundamental principles. 

In this context, starting from a series of systematizations with the role of theoretical 
landmarks, the paper aims at following the fundamental values and principles of justice systems 
in the European legal framework, but also in the institutional proposals made by professional 
bodies active in this field. All of these institutions and bodies, consolidated legal norms, unifying 
proposals contribute to identifying and establishing common and potentially common elements 
to European states (and not only European) and, consequently, to their judicial institutions. 
Their presence and involvement in the matter have the potential to enhance European 
cooperation both in general terms and at the level of Euroregions. 
Keywords: access to justice, Council of Europe, right to a fair trial, European Union,  
justice system 
 

1. Introducere 
Problematica înfăptuirii propriu-zise a justiției este cel mai adesea văzută în sarcina 

planului instituțional național. De altfel, fenomenul justiției ca apanaj sau monopol al statului 
poate fi urmărit în teoriile politico-juridice, cel puțin odată cu teoriile separației puterilor în stat, 
teorii a căror recunoaștere și aplicare, în varii forme și cu respectarea particularităților culturilor 
politice diverse, au devenit specifice modelului democratic de guvernare. Puterea judecătorească 
este recunoscută ca una din puterile statului, îndeplinind un rol specific, având responsabilități 
aparte și exercitând competențe determinate. 

 
1Comunicare elaborată în baza Proiectului Instituțional „Modernizarea mecanismelor de guvernare 
axate pe protecția drepturilor omului” în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public 
Comparat și  e-Guvernare”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. 
2Prof. Dr. hab., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Republica Moldova 
3C.S. Dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași, 
lavinia.andreea.codrea@gmail.com 
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În perioada contemporană, însă, prin schimbarea de paradigmă a dreptului internațional și 
prin existența unui nivel suprastatal de organizare a relațiilor internațioale ale statelor, precum și, 
mai recent (cu aproximație, începând cu anii 1990), prin depășirea teoretică și aplicată a 
paradigmei internaționale înspre mecanisme care să asigure o mai mare unitate de gândire și 
acțiune la nivel global, problematica justiției a dobândit noi și noi valențe. Dacă o reconsiderare 
a rolului și poziției justiției în societatea globală este necesară, punctul de plecare într-un astfel 
de demers îl reprezintă identificarea acelor principii ale justiției care au sau pot dobândi caracter 
comun, general, universal. 

Conturarea unor principii de dreptate obiectivă generale și universale, concretizate în 
principii ale justiției, este susținută deja de o serie de documente internaționale și regionale.În 
contextul abordării legislative supranaționale a valorilor și principiilor fundamentale ale 
sistemelor de justiție, spațiul politico-juridic european (definit, în principal, de Consiliul Europei 
și Uniunea Europeană) se distinge printr-o serie de particularități relevante. Ce este esențial este 
că, pentru ca statelor să le fie permisă participarea în aceste cadre instituționale comune, 
sistemele lor de justiție trebuie să se întemeieze pe anumite valori, justiția la nivel național 
trebuie înfăptuită cu respectarea anumitor principii fundamentale, consacrate și exprimate 
legislativ în documente-cheie europene, a căror nerespectare poate atrage consecințe cu caracter 
sancționator.  

Ne propunem, așadar, într-o primă etapă, să identificăm reperele teoretice cele mai 
relevante la nivel național și internațional cu privire la sistematizarea valorilor și principiilor 
fundamentale ale sistemelor naționale de justiție. Ulterior, vor fi urmărite, pe de o parte, 
modalitatea în care aceste elemente se regăsesc în norme consolidatela nivel europeanși, pe de 
altă parte, propuneri instituționale cu rol unificator realizate de organisme profesionale ce 
activează în spațiul european, având ca obiect identificarea și consacrarea elementelor comune 
ori cu capacitatea de a deveni comune statelor europene (și nu numai), și, în consecință directă, 
instituțiilor judiciare ale acestora. 

 
2. Repere teoretice 

În vederea stabilirii elementelor comune între legislații naționale, în scopul unei 
sistematizări a principiilor de justiție ce pot fi consacrate la nivelul cadrului legislativ european, 
și în contextul înfăptuirii justiției de către stat, urmărirea sistematizărilor principiilor de justiție la 
nivel național este necesară. Analiza doctrinei indică atât o abordare cu caracter general a 
fenomenului justiției și principiilor și valorilor sistemului de justiție, cel mai adesea privite în 
postura de elemente ale statului în general, ori ale statului de drept în particular, cât și o abordare 
în manieră sui-generis, în sensul studiului autorității judecătorești ca protagonist al fenomenului 
juridic. 

I. Craiovan [2, p. 112; 3, p. 298] identifică trei accepțiuni ale termenului de justiție, și 
anume (1) sistemul organelor judecătorești, (2) activitatea de soluționare a litigiilor și (3) 
„valoarea originară a dreptului, cu înțelesul esențial de dreptate” [4, p. 457-466, pentru o 
detaliere a acesteia din urmă]. Autorul nu abordează însă, principiile sistemului de justiție în mod 
distinct, cu excepția menționării cerinței ca „autoritatea (puterea) judecătorească (...) să fie 
independentă și imparțială” [3, p. 298]. N. Popa, M.-C. Eremia și S. Cristea, punând în discuție 
principii ale instituțiilor judiciare și, implicit, ale justiției, disting și identifică, pe de o parte, 
principii de organizare – principiul separației, principiul ierarhiei jurisdicțiilor, principiul 
independenței și al imparțialității, principiul colegialității, și, pe de altă parte, principii de 
funcționare – principiile egalității, gratuității, neutralității, continuității. Acestea din urmă 
reprezintă, în opinia autorilor, în același timp, principii fundamentale ale serviciului public, 
autorii invocând, astfel, teoria justiției ca serviciu public [8, p. 90-94]. O abordare similară din 
perspectiva funcției de serviciu public pe care o îndeplinește justiția aparține autorilor T.C. 
Briciu, C.C. Dinu, P. Pop. Principiile funcționării justiției ca serviciu public, identificate de 
autori, sunt principiul conform căruia justiția este monopol de stat, organizarea justiției pe 
sistemul dublului grad de jurisdicție, accesul liber la justiție, egalitatea în fața justiției, gratuitatea 
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justiției, colegialitatea, soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, caracterul permanent și 
sedentar al jurisdicțiilor, principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și continuității [1, p. 50-66]. I. 
Leș și D. Ghiță, pornind de la faptul că justiția este o funcție fundamentală a statului, arată că 
această funcție implică existența unor structuri statale ori servicii publice, ce sunt apte să 
realizeze activitatea jurisdicțională, și care trebuie organizate„pe baza unor principii proprii, 
funcționale și autonome” [6, p. 25]. Ca atare, autorii fac referire la principiile organizării 
judiciare, definite ca „reguli esențiale ale funcționării optime a structurilor statale abilitate să 
realizeze actul de justiție” [6, p. 25]. Principiile organizării judiciare identificate sunt principiul 
conform căruia justiția constituie monopol de stat, independența justiției, principiul 
independenței judecătorilor, principiul inamovibilității judecătorilor, permanența și caracterul 
sedentar al organelor judiciare, colegialitatea acestor organe, principiul dublului grad de 
jurisdicție, specialitatea instanțelor judecătorești, constituirea instanțelor judecătorești într-un 
sistem ierarhic, accesul liber la justiție, egalitatea în fața justiției, gratuitatea justiției. Dintre 
acestea, principiile accesului liber la justiție, independenței judecătorilor, inamoviblității 
acestora, egalității în fața justiției și gratuității acesteia sunt considerate a viza mai degrabă 
funcționarea sistemului judiciar („și însăși democratismul și umanismul sistemului procesual, fie 
el civil sau penal” – [6, p. 25-26]), decât organizarea acestuia.  

I. Deleanu discută pe larg principiile organizării judiciare prin raportare la Constituția 
României. Deleanu definește aceste principii ca „reguli esențiale, prevăzute de Constituție și de 
legi organice, care stau la baza organizării Justiției, în scopul asigurării funcției acesteia – 
soluționarea litigiilor ivite între subiectele de drept sau rezolvarea cererilor acestora în condițiile 
legii –, protecția persoanelor față de manifestările abuzive ale autorităților publice și 
salvgardarea, prin mijloace proprii și specifice, a ordinii de drept”. În acest context, Deleanu 
identifică și analizează constituțional și prin prisma legilor de organizare judiciară, în cazul 
României, următoarele principii generale: „separarea funcțională a autorităților publice, 
colaborarea și controlul mutual al acestora, într-un cuvânt – independența Justiției, stabilirea 
jurisdicțiilor numai prin lege; accesul liber la justiția pe care legea o pune la dispoziția celor 
interesați; interzicerea instanțelor extraordinare; organizarea ierarhică a instanțelor judecătorești 
și dublul grad de jurisdicție; distincția între jurisdicțiile de drept comun și jurisdicțiile speciale; 
colegialitatea instanțelor; unitatea de jurisdicție în materie penală și civilă; caracterul sedentar și 
permanent al instanțelor judecătorești; egalitatea în fața Justiției; gratuitatea Justiției; obligația 
legală a instanțelor de a judeca” [5, p. 751-752]. I. Muraru și E.S. Tănăsescu identifică drept 
principii fundamentale potrivit cărora se realizează justiția (1) principiul legalității, (2) justiția 
este unică, imparțială și egală pentru toți, (3) folosirea limbii oficiale și a limbii materne în 
justiție, (4) dreptul la apărare, (5) prezumția de nevinovăție, (6) independența judecătorului și 
supunerea lui numai legii [7, p. 269-273].  

În ceea ce privește sistematizările teoretice ale principiilor și valorilor sistemului de 
justiție în literatura juridică universală, menționăm demersul realizat de Shimon Shetreet în 
lucrarea Fundamental Values of the Justice System („Valori fundamentale ale sistemului de 
justiție”), din 2011. Spre deosebire de alte sistematizări din doctrina universală, abordarea lui 
Shetreet transcende principiile particulare specifice procesului civil ori procesului penal și 
propune identificarea celor mai importante valori care sunt realmente fundamentale justiției ca 
sistem, și care caracterizează majoritatea sistemelor de justiție. Acesta identifică cinci astfel de 
valori fundamentale ale sistemului de justiție: echitatea procedurală, eficiența sistemului de 
justiție, accesul la justiție, încrederea publică în instanțe și independența justiției. Aceste valori 
sunt interconectate. Așa cum explică Shetreet, „Uneori ele se întăresc reciproc, una fiind 
rezultatul sau condiția existenței sau aplicării alteia, în timp ce, alteori, poate exista o tensiune 
între ele. Un sistem juridic corespunzător este unul care avansează fiecare din aceste valori pe 
cont propriu și realizează un echilibru adecvat între ele de fiecare dată când intră în conflict una 
cu cealaltă” [9, p. 2].  
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3. Cadrul normativ european 
La nivel european, identificăm mai multe tipuri de abordări a problematicii valorilor și 

principiilor sistemului de justiție, abordări ce se întâlnesc adesea însă, în câmpul normativ ori 
jurisprudențial. Dintr-un punct de vedere, aceste valori și principii sunt consacrate în contextul 
discursului cu privire la drepturile omului, dintr-o altă perspectivă sunt privite ca o componentă 
esențială a statului de drept, iar, într-o abordare de sine stătătoare, sunt avute în vedere în 
documente specializate, ce tind spre întărirea și armonizarea legislațiilor naționale cu privire la 
organizarea justiției ca sistem.  

Două instrumente juridice principale vizează valori și principii ale sistemului de justiție 
ca drepturi ale omului: Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO)[11], de a cărei acceptare depinde însăși calitatea de membru în Consiliul 
Europei, și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [10]. Remarcăm că, în legislația 
Uniunii, s-au reafirmat în numeroase rânduri, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale și în art. 
6 par. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, drepturile care rezultă din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și din 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit acestui text, drepturile funda-
mentale, astfel cum sunt garantate de CEDO și cum rezultă ele din tradițiile constituționale 
comune ale statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii. Având în vedere 
acest fapt, vom avea în vedere ambele instrumente, precum și jurisprudența ambelor instanțe. 
Realitatea socială europeană actuală, prin promovarea unei valori esențiale pentru societatea 
contemporană – supremația dreptului, confirmă esența identității axiologice a justiției în procesul 
de valorificare eficientă a dreptului și aplicării lui. Mai precis, supremația dreptului este scopul 
sintetic al unui sistem valorificat de principii ale justiției contemporane, orientat spre 
interpretarea sistemelor de drept diferite, însă orientate spre o uniformizare. Mai mult, principiile 
justiției și fundamentează mecanismul juridic al supremației dreptului, ultimului fiindu-i acordată 
prioritate în coraport cu sistemele legislative. Procesul de uniformizare a sistemelor juridice prin 
valorificarea principiilor justiției și orientat spre supremația dreptului intenționează a remodela și 
perfecționa inclusiv sistemul juridic al Uniunii Europene. 

Fiind adoptată în 1950, CEDO a avut un timp mai îndelungat pentru a fi asimilată de 
statele membre, precum și interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fundamental 
în abordarea valorilor sistemului de justiție este articolul 6, privind dreptul la un proces echitabil. 
Acesta prevede, în primul paragraf, că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 
echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter 
civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa (conținutul 
textului este similar art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului).  

Mai mult, hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă 
poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în 
interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, 
atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în 
măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea 
ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei (parte din aceste aspecte regăsindu-se și în 
art. 14 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966). Cu privire la 
aplicarea art. 6 din Convenție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a redactat și publicat două 
Ghiduri, unul în materie civilă [14], și unul în materie penală [15], actualizate până pe 30 aprilie 
2020, care să faciliteze înțelegerea cerinței respectării acestui drept fundamental.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a introdus, de asemenea, elemente 
jurisprudențiale esențiale cu privire la aplicarea dreptului la un proces echitabil. Sunt esențiale, în 
acest sens, hotărâri pronunțate în cauze precum: Le Compte, Van Leuven și De Meyere c. Belgiei 
(1981), Sramek c. Austriei (1984), Beaumartin c. Franței (1994), Sovtransavto Holding c. 
Ucrainei (2002), Kleyn și alții c. Olandei [GC] (2003), Mežnarić c. Croației (2005), Flux c. 
Moldovei (no. 2) (2007), Micallef c. Maltei [GC] (2009), Agrokompleks c. Ucrainei (2011), 
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Oleksandr Volkov c. Ucrainei (2013), Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții c. României [GC] 
(2016), Baka c. Ungariei [GC] (2016), Denisov c. Ucrainei [GC] (2018). O urmărire atentă a 
acestor hotărâri relevă atât dezvoltarea dreptului la un proces echitabil, cât și conceptualizarea 
până la standardizare a principiilor justiției în planul normativ european. 

În același spațiu european, Carta drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană dedică 
Justiției Titlul VI, respectiv articolele 47-50. Elementele cu caracter de principii generale ale 
justiției se regăsesc, în art. 47, intitulat „Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil”. Potrivit acestuia, orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul 
Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești. De 
asemenea, orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în 
fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Mai 
mult, orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică 
gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este 
necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție. Principii mai generale sunt regăsite și în 
alte texte; cu titlu exemplificativ, egalitatea beneficiază de un Titlu distinct, al III-lea, ce 
debutează cu principiul egalității în fața legii, în art. 20, și nediscriminarea, în art. 21. 

În ceea ce privește jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea și 
aplicarea art. 47 din Cartă, sunt de o relevanță deosebită cauzaAssociação Sindical dos Juízes 
Portugueses, C-64/16 (28 feb. 2018) și cauza Comisia Europeană c. Poloniei, C-619/18 (24 
iunie 2019), ce ridică și problema unor standarde ale sistemului de justiție ca standarde ale 
statului de drept. În prima cauză menționată, Curtea a stabilit însemnătatea noțiunii de 
independență prin raportare la conținutul art. 47 din Cartă, stabilind că „Noțiunea de 
independență presupune în special ca organismul respectiv să își exercite funcțiile jurisdicționale 
în mod complet autonom, fără a fi supus vreunei legături ierarhice sau de subordonare și fără să 
primească dispoziții sau instrucțiuni, indiferent de originea lor, și să fie astfel protejat de 
intervenții sau de presiuni exterioare susceptibile să aducă atingere independenței de judecată a 
membrilor săi și să influențeze deciziile acestora” (par. 44). În cauza Comisia Europeană c. 
Poloniei această teză a fost dezvoltată, arătându-se că cerința de independență a instanțelor, a 
cărei respectare trebuie să fie asigurată de statele membre, cuprinde două tipuri de aspecte, unul 
de ordin extern și unul de ordin intern. Cel de ordin extern presupune ca instanța respectivă să își 
exercite funcțiile în deplină autonomie, fără a fi supusă vreunei legături ierarhice sau de 
subordonare și fără să primească dispoziții sau instrucțiuni, indiferent de originea lor, fiind astfel 
protejată de intervenții sau de presiuni exterioare susceptibile să aducă atingere independenței de 
judecată a membrilor săi și să influențeze deciziile acestora. Aspectul intern este legat de 
noțiunea de imparțialitate și vizează echidistanța față de părțile în litigiu și față de interesele lor 
din perspectiva obiectului acestuia. Această chestiune impune respectarea obiectivității și lipsa 
oricărui interes în soluționarea litigiului în afara strictei aplicări a normei de drept (par. 71-73).  

Abordarea valorilor și principiilor sistemelor naționale de justiție în spațiul legislativ 
european are loc, în același timp, în cadrul conceptual al statului de drept. În ceea ce privește 
Consiliul Europei, art. 3 din Statutul organizației prevede că fiecare membru trebuie să accepte 
principiile statului de drept, precum şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub 
jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului (între care, 
desigur, drepturile referitoare la actul de justiție). 

În Tratatul privind Uniunea Europeană [17], statul de drept este menționat, în art. 2, ca 
una din valorile fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, alături de alte valori, precum 
respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalitatea și respectarea drepturilor omului. 
O serie de mecanisme sunt concepute și dezvoltate, la nivelul Uniunii, pentru asigurarea 
respectării acestor valori ori sancționarea statelor membre care le încalcă. În condițiile în care, la 
nivelul Uniunii, nu există o definiție propriu-zisă a statului de drept, instrumentele UE fac adesea 
apel la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, precum și la documentele întocmite de Consiliul Europei, bazându-se în special pe 
expertiza Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția).În opinia 
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exprimată de acest organism, în Report on the Rule of Law („Raportul asupra statului de drept”, 
2011)[12, p. 10], elementele (formale și substanțiale) ale statului de drept sunt: legalitatea; 
securitatea juridică; interdicția arbitrariului; accesul la justiție în fața unor tribunale independente 
și imparțiale, incluzând controlul juridic al actelor administrative; respectul pentru drepturile 
omului; non-discriminarea și egalitatea în fața legii. În 2016, aceeași instituție a emis o „Listă de 
criterii ale statului de drept” (Rule of Law Checklist) [13], fiind incluse legalitatea, securitatea 
juridică, prevenirea abuzului de putere, egalitatea în fața legii și non-discriminarea, precum și 
accesul la justiție, ce se regăsesc, în același timp, între valorile și principiile fundamentale ale 
sistemelor de justiție.    

În ceea ce privește abordarea sui-generis la nivel european cu privire la astfel de valori și 
principii, este deosebit de relevantă Recomandarea CM/Rec (2010)12 cu privire la judecători, 
adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei [16]. Documentul vizează inde-
pendenţa, eficienţa şi responsabilităţile judecătorilor, și abordează independența internă și 
externă a acestora, eficiența și resursele judecătorilor și sistemului judiciar, statutul judecătorilor, 
îndatoririle și responsabilitățile, precum și etica acestora. Mai mult, se formulează, pentru statele 
membre, recomandări concrete în aceste privințe, inclusiv de natură instituțională internă – 
precum cele privitoare la funcționarea (națională) a unui Consiliu judiciar, funcționare ce are 
potențialul de a deveni (în mod voluntar) similară în statele membre.Se remarcă, în această 
propunere inovatoare a Consiliului Europei, tentativa de uniformizare atât cu privire la principii 
ale justiției, cât și la modalitatea de organizare a asigurării înfăptuirii justiției. Acest fapt nu 
afectează organizarea propriu-zisă a instanțelor, ce rămâne apanajul ori competența statului, ci 
stabilirea unor principii unice de organizare a Consiliilor judiciare (Consilii Naționale ale 
Magistraturii), element ce își propune să contribuie cu atât mai mult la o uniformizare a unor 
norme juridice naționale privitoare la justiție în spațiul politico-juridic european. 

 
Concluzii 

Există o literatură vastă în câmpul principiilor și valorilor sistemelor naționale de justiție. 
Sunt studiate, în literatura fiecărui stat (prezenta lucrare a urmărit doctrina din România), aspecte 
generale ale fenomenului justiției și principiilor sale fundamentale, prin raportare la cerințele 
statului de drept, ale supremației dreptului, la prevederile constituționale și la legile de 
organizare judiciară. Constatăm, însă, că, prin prisma generalității lor, astfel de abordări sunt 
adesea lacunare, uneori redundante (nefiind efectuate analize asupra acestor principii, ci 
preluându-se ca atare textele constituționale sau legislative), și limitate de cele mai multe ori la 
textele normative naționale, cu ignorarea cerințelor internaționale ori europene. De asemenea, 
chiar și în cazurile în care autorii caută să sistematizele principiile sistemului de justiție, se 
remarcă lipsa de consens științific, în sensul că, din analiza acelorași prevederi legale, autori 
diferiți identifică principii diferite, unele regăsindu-se la toți autorii (precum independența 
justiției), altele figurând în opinii singulare (precum folosirea limbii oficiale și a limbii materne 
în justiție). Într-un sens general, așadar, ar fi util un demers complexde sistematizarea 
principiilor ale sistemului de justiție, ori cel puțin de identificarea elementelor asupra cărora 
există consens științific ori sunt amplu justificate legislativ, demers care să aibă în vedere și 
normele internaționale și europene ce indică valori și principii fundamentale, de esență. La nivel 
internațional, însă, sistematizări în această privință, realizatecu luarea în considerare a textelor 
normative internaționale, încep să se producă. Organizarea unui sistem de principii ale justiției 
contemporane va avea drept finalitate o eficientizare a funcționalității justiției și, deci,o 
eficientizare a supremației dreptului, realizat prin intermediul atât a instanțelor de drept comun, 
cât și a instanțelor specializate, inclusiv justiția constituțională. 

Depășind cadrul teoretic, observăm, la nivel instituțional, dincolo de particularitățile 
spațiului politico-juridic european, similitudini cu cadrul normativ internațional în domeniu, 
respectiv o integrare a principiilor fundamentale ale justiției în cadrul discursului conceptual și 
normativ al drepturilor omului. Mai mult, se observă un transfer de componente ce alcătuiesc 
principiile și drepturile în discuție, ori, mai precis, o stabilizare a lor drept comune atât la nivel 
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internațional, cât și regional/european, transferul ori integrarea elementelor comune având loc în 
ambele sensuri (dinspre internațional spre regional și invers).O reevaluare a principiilor comune 
ale justiției în diverse niveluri ale comunităților va deveni esențială, însoțită fiind, de asemenea, 
de mecanisme potrivite pentru soluționarea divergențelor de opinie între planurile legislative și 
decizionale (cel puțin) naționale/regionale/internaționale/globale. Conturarea unor principii de 
dreptate procedurală în sens obiectiv, generale și cu potențial universal, concretizate în principii 
ale justiției, este, așadar, susținută deja de o serie de documente internaționale și regionale, și 
poate fi dificilă, dar nu este imposibilă.  
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Abstract 
 

Human societies have periodically gone through various crises. Similar to the impact on 
societies, human activities have been marked by the processes, problems, and crises they go 
through. In this line of thought, the law is no exception. Back in the 1940s, Mircea Manolescu 
argued that each generation witnesses crises. Nowadays, the law crisis is framed in relation to 
either the doctrinal framework or to the established and contradictory legal practices, etc. At the 
same time, legal science is the one considered to be guilty of all the evils in the world, incapable 
of being a true science, to offer safe and effective solutions to the problems facing the society, the 
state, and the person. Moreover, the crisis caused by the pandemic has outlined the need for a 
review of the legal science´s provision, in terms of raising awareness as well as a social, legal, 
and civic responsibility. 
Keywords: crisis, crisis of law, system, systematization 
 

Introducere 
Societățile umane perioadic, au trecut prin diverse crize. Similar societăților, domenii ale 

activității umane au fost marcate de procesele, problemele, crizele pe care le parcurg acestea. Pe 
dimensiunea dată, dreptul nu este o excepție. Așa cum indica încă în anii 40, Mircea Manolescu, 
parese că fiecare generație a asistat la crize. În present, despre criza dreptului se tot vorbește prin 
raportare fie la cadrul doctrinar, fie la practicile juridice instituite și contradictorii ș.a. În același 
timp, știința juridică este cea considerată a se face vinovată de toate relele din lume, incapabilă 
de a fi o știință veritabilă, care să ofere soluții sigure și eficiente problemelor pe care le are 
sociatatea, statul și persoana. Mai mult decât atât, criza provocată de pandemie a profilat 
necesitatea unei revizuiri a prestației științei juridice din punct de vedere al creșteri gradului de 
conștientizare și responsabilizare socială, juridică și cetățenească. 

Starea de alertă în care se află umanitatea în acestă perioadă a marcat semnificativ 
persoane, state, societăți, a declanșat lipsa totală de încredere în capacitățile instituțiilor și 
reprezentanților acestora de a răspunde provăcărilor și încercărilor. Cuvântul criză fiind cel care, 
din ce în ce mai mult, a monopolizat spațiul public, a confirmat odată în plus, caracterul 
universal al problemelor lumii în condițiile globalizării, care a intensificat relațiile „sociale de 
pretutindeni, prin care locuri aflate la mare distanţă ajung să se interconecteze astfel încât 
evenimentele dintr-un loc sunt marcate de procese care se întâmplă într-un loc de la mulţi 
kilometri depărtare şi viceversa, a determinat o interdependenţă sporită şi integrarea diferitelor 
economii din lume (M. Desai), a contribuit la creşterea numărului legăturilor dintre societăţi şi 
domenii-problemă (J. Varwick) [1]. În concordanță cu opinia expusă de L. Boisselier [2] după 
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care globalizarea este un sistem care se caută pe sine, vom indica că și înțelegerea problemelor 
cu care ne confruntăm, la fel fac referință la abordarea din perspectiva sistemicității.  

Un sistem, indică J. L. Berjel [3] este un complex structurat de elemente coordonate, 
destinate atingerii unui scop. El poate fi definit și ca ansamblu de practici, metode și instituții ce 
formează în același timp o construcție teoretică și o metodă practică. Raportat globalizării, ca 
proces de amestec sau de omogenizare prin care populația este unificată, funcționând ca un 
singur sistem omogen (definiție furnizată de Wikipedia) agenda internațională, printre 
obiectivele asumate indicăconservarea, protejarea și îmbunătățirea calității vieții; protejarea 
sănătății colectivității vieții umane; asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale; 
promovarea de măsuri la nivel internațional pentru tratarea problemelor mediului la scară 
regională sau mondială.Utilitatea sistematizărilor în acest context urmărește depășirea formulei 
tradiționale prin care ne propunem înțelegerea, generalizarea și sistematizarea asupra a ceeace se 
întâmplă aici și acum, pentru a determina dinamica lucrurilor, sesizând nu doar relațiile dintre 
persoane, societăți și state, dar și tendințele de moment cristalizate, precum ar fi respon-
sabilizarea și cooperarea în numele realizării obiectivelor prioritare de pe agende, în special cele 
cu referire la conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității vieții, protejarea sănătății 
colectivității vieții umane, asigurarea protecției drepturilor omului. 

 
De la criză la drept și drepturi 

 
În prezent, organisme internaționale, guverne naționale, politicieni și cetățeni, adulți și 

copii sunt preocupați de criza globală provocată de pandemie, care este una de proporții pentru 
întreaga umanitate și care este considerată a fi una dintre cele mai grave. Dacă tradițional, în 
literatura de specialitate, criza este atribuită „evenimentelor sau episoadelor economice, sociale, 
politice care ies din cotidian având tendinţa să devină stare de fapt, obişnuită, uzuală, cu 
consecinţe variate pe scara agresivităţii situaţionale” [4], atunci în prezent această formulă pare a 
fi una prea simplă pentru a caracteriza criza pandemică și impactul pe multiple dimensiuni pe 
care îl are la nivel global. Odată cu solicitarea OMS către state de a adopta măsuri urgente,rând 
pe rând, Guvernele au reacționat cu măsuri care până la acest moment nu au mai fost adoptate: 
închise școli, măsuri de restricție de deplasare, măsuri de autoizolare etc.  

Fiecarea etapă parcursă de la începutul acestei crize a fost una cu impact direct asupra 
persoanei, care până la această criză nu a reușit să sesizeze cu atâta acuitate imposibilitatea de a 
beneficia de unele drepturi și libertăți datorită restricțiilor impuse de autorități. Practic, am 
început să vorbim despre organizarea vieți până la Covid și în perioada de Covid, drepturi și 
libertăți până la Covid și restricții asupra drepturilor și libertăților în perioada Covid, dar și 
încercarea de a conștientiza ce va urma după. În rezultat, tot mai mult au început a fi justificate 
decizii, care au fost apreciate ca încălcări ale drepturilor și libertăților cetățenilor, dar care ar fi 
îndreptățite pentru că o asemenea criză impune aplicarea „metodelor neortodoxe”. În acest sens, 
ONU avertizează că pandemia provocată de coronavirus „devine rapid” o criză a drepturilor 
omului.  

Guvernele statelor, în prima etapă, au fost axate pe implementarea măsurilor restrictive 
pentru a minimaliza numărul de persoane infectate, imediat au apărut probleme pe dimensiunea 
efectelor economice și sociale, dar ceea ce se pare că mai puțin a contat, este menținerea în 
continuare a măsurilor de asigurarea a protecției drepturilor omului. Într-un mesaj video transmis 
pe 23 aprilie, secretarul general ONU, Antonio Guterres a avertizat că există „inechități 
structurale care împiedică accesul la servicii publice necesare pentru a contracara coronavirusul 
care a ucis peste 190.000 de persoane la nivel global”[5].Problema asupra căreia atenționează 
mai mulți autori este că odată ce drepturile și libertățile nu mai sunt respectate, fie și temporar, 
ele sunt uneori dificil de recâștigat. Într-un articol semnat de 13 europarlamentari ai grupului 
Renew Europe și publicat de euobserver.com se menționează că: „Această criză nu ar trebui 
exploatată pentru a fi distrusă fundația pe care a fost construită Europa noastră, exact acum 70 de 
ani: Declarația Schumann și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. O Europă a cooperării, 
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a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. Europa a mai trecut prin vremuri 
foarte grele și cu alte ocazii. Însă noi ieșim întotdeauna dintr-o criză mai puternici decât înaintea 
ei. Dacă ne protejăm societatea și modul de viață cu fermitate, solidaritate și unitate” [6]. 

La nivel European s-a conștientizat că, pe lângă faptul că a generat o criză care nu se 
oprește la frontiere, Coronavirusul afectează toate domeniile vieții noastre, are impact asupra 
sistemului judiciar, asupra autorităților naționale, asupra practicienilor dreptului, dar și asupra 
întreprinderilor și a cetățenilor [7]. Referitor la starea dreptului în condițiile de criză pandemică 
M. Duțu arată că, acesta (dreptul) este „una din puținele zone de stabilitate și speranțe de reacții 
comune solidare și eficiente în această privință”. Totodată, în condițiile în care „(...) am 
cunoscut, mai mult ca oricând, rigorile unei legislații excepționale și măsurilor de urgență și 
alertă sanitară,domeniul dreptului generează, la rându-i, propriile-i nedumeriri și, în căutarea 
primelor răspunsuri plauzibile, se formulează deja unele posibile evoluții (...) deocamdată 
dispersate”, care trebuiesc sistematizate conform unor criterii corespunzătoare și expuse într-o 
formulă inițiatoare (...). Primul pas spre și semnul cel mai evident a ceea ce poate fi dreptul de 
mâine” [8].  
 Toate țările au adoptat măsuri fără precedent, care nu au mai fost aplicate și care vizau 
practic toate sferele de activitate, spațiul public, chiar și viața privată. În Republica Moldova de 
către Comisia pentru situații de urgență au fost stabilite măsuri specifice pentru justiție pe 
perioada de criză, considerate necesare. S-a stipulat amânarea temporară a examinării cauzelor 
civile și penale până la 15 mai 2020, cu excepția cazurilor care trebuie luate în considerare de 
urgență. Pentru cazurile civile și penale specifice, a fost recomandat instanțelor, dacă este 
posibil, să programeze ședințele luând în considerare utilizarea sistemului de videoconferință și li 
s-a cerut să depună / să comunice actele procedurale sau alte documente pe cale electronică. Prin 
deciziile nr. 1, punctul 8 din 18.03.2020, se indică stabilirea măsurilor specifice în domeniul 
justiţiei pe perioada instituirii stării de urgenţă; cu completări și specificări să urmeze decizia 
nr.4 din 24 martie, nr.13 din 03 aprilie, etc.  

Totuși, chiar dacă au fost luate anumite măsuri, Declararea stării de urgență a adus după 
sine restrângerea anumitor drepturi, precum: libera circulație; dreptul la învățătură; libertatea 
întrunirilor; dreptul la grevă; libertatea economică ș.a. Odată cu declararea stării de urgență în 
conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de 
război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, 
punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, au fost luate multiple măsuri și 
decizii cu caracter imperativ, astfel au fost operate modificări la Codul contravențional al 
Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 
nr. 78-84; Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195)Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, Legea nr. 133/2011 
privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 
ș.a.), care indiferent de situație și condiții trebuie să întrunească respectarea standardelor minime 
de legitimare și validare, chiar și în condiții nestandart. În raport cu acest fapt vom face trimitere 
la evidența încălcării condițiilor/standartelor dreptului. Spre exemplu, stabilirea cuantumului 
amenzilor pentru ignorarea cerințelor prevederilor Dispoziției nr.3 din 23 martie 2020, emisă de 
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, raportat veniturilor medii ale 
cetățenilor indică în mare parte lipsa de proporționalitate, dar și imposibilitatea cetățeanului de a 
achita amenda, însă una dintre condiții pe care trebuie să o întrunească este Nicio prevedere 
imposibil de realizat.  

Recomandările Avocatului Poporului M. Cotorobai, facute publice la 30 aprilie [9], 
expediate Guvernului RM, Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, 
Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie vin să confirme nerespectarea acestor 
condiții/standarde. Avocatul Poporului a făcut trimitere la jurisprudența Curții Constituționale, a 
Curții Europene a drepturilor omului, precum și la recomandările experților ONU adresate 
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statelor în lupta cu pandemia COVID-19 într-un ghid „Măsuri de urgență și COVID-19”. 
„Statele trebuie să aplice în mod uman toate măsurile excepționale, respectând principiul 
proporționalității atunci când impun sancțiuni pentru încălcări și să se asigure că sancțiunile nu 
sunt impuse în mod arbitrar sau discriminatoriu. Amenzile trebuie să fie proporționale cu 
gravitatea infracțiunii comise. În evaluarea sumei amenzilor, trebuie luate în considerare 
circumstanțele individuale, inclusiv impactul specific genului. Aceasta este relevant în special 
pentru persoanele fără locuri de muncă sau pentru cele care nu generează venituri din cauza 
măsurilor de urgență”. Astfel, M. Cotorobai menționează că „mărimea minimă de 22.500 de lei 
aplicabilă persoanei fizice nu respectă principiul individualizării sancţiunii contravenţionale și 
principiul proporţionalității sancţiunilor amenzii, precum și nu ia în calcul situația specială de 
vulnerabilitate a persoanelor sancționate (persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, 
persoanele lipsite de surse de existență, cu venituri mici)”. Pentru ca ulterior,fiind sesizată Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova să declare neconstituționale amenzile aplicate de autorități 
pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a epidemiei COVID 19. 

Raportat aceleiași situații excepționale mai identificăm și aplicarea neconsecventă și 
diferențiată a dreptului, ceea ce are impact major asupra atitudinii cetățenilor față de drept, și față 
de reprezentanții instituțiilor de drept, care și așa nu sunt în cea mai favorabilă lumină. Astfel, 
promisiunea vualată a Președintelui țării făcută fețelor bisericești precum că nu le vor fi aplicate 
sancțiuni în baza articolului 76 (1) din Codul Contravențional [10] pentru „Nerespectarea 
măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice”, pentru desfășurarea 
slujbelor în Biseric este public încalcătă condiția aplicării consecvente a dreptului. Aplicarea 
neproporțională ori lipsa de consecvență este extrem de nocivă în privința moralității publice. 
„Dacă sistemul juridic este profund corupt (aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Germania 
nazistă sau în Africa de Sud, în perioada apartheid-ului, şi cum încă se mai întâmplă în multe 
regiuni ale lumii), cetăţenii nu sunt îndreptăţiţi din punct de vedere moral să presupună că tot 
ceea ce este juridic într-un anumit moment este ceva ce le este permis să înfăptuiască” [11]. Din 
acest context rezultă că pentru funcționalitatea și stabilitatea dreptului cei trei subiecți implicați 
persoana, statul și dreptul urmează să fie plasați în raporturi de proporționalitate și reciprocitate, 
iar exigenţele pe care dreptul trebuie să le respecte pentru a funcţiona ca drept, indiferent de 
conţinutul lui special, sunt valoroase în sine, prin faptul că reprezintă virtuţi şi, prin urmare, îi 
conferă dreptului, prin însăşi forma lui, valoare morală, devenind centrale pentru teoria dreptului 
în special datorită faptului că prezintă moralitatea internă a dreptului. 

Nu mai puțin important este și faptul că respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului presupune, pe lângă drepturi și libertăți, obligații și responsabilități 
reciproce între persoană, societate și stat. Doar prezența unui echilibru de interese ale individului 
și societății contribuie la implementarea reală a drepturilor și libertăților atât individuale, cât și 
colective.  

Făcând abstracție, de situația concretă a crizei pandemice, vom accede la unele 
generalizări, menționând că dreptul în lumea actuală de rând cu alte domenii a devenit unul care 
s-a remarcat prin ceea ce periodic a provocat căutarea soluțiilor de depășirea a crizelor din 
societate. În același timp, a fost însoțit de nemulțămiri ale cetățenilor pentru incapacitatea de a 
realiza ordinea și echilibrul social, de a oferi stabilitate, mecanisme și instrumente de reacție 
promptă la diverse fluctuații sociale, inclusiv la crize. Unii, vorbind despre criza dreptului, alții 
despre criza conștiinței juridice, a treia categorie despre criza legii etc. În acest sens, M. Bădescu 
[12] opinează: „Societatea contemporană, inclusiv cea românească, se confruntă printre altele şi 
cu o acută criză a dreptului, fenomen social (normativ) privit din cele două puncte principale de 
vedere: elaborarea (edictarea) actelor juridice normative – a legii, în sens larg –, şi realizarea sa, 
atât în ceea ce priveşte respectarea (conştientă) a normelor juridice de către destinatarii săi, cât şi 
aplicarea lor de către organele de stat care au competenţă în materie”. Duminică R. face referință 
la criza legii și a legiferării [13], care trebuie raportată fie unei crize parlamentare, ori unei crize 
a statului de drept, sau chiar poate unui declin al democraţiei. Autoarea consideră necesară 
inițierea unui proces de revalorizare a legii şi de reformare a activităţii de legiferare care 
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presupune implicarea celor trei puteri în stat:a legislativului, care trebuie să conştientizeze că 
declinul legii atrage, declinul propriei autorităţi;a executivului, care trebuie să fie mai riguros în 
punerea în executare a legilor, exercitându-şi atribuţiile în limitele consacrate de Constituţie; a 
puterii judecătorești care trebuie să depună eforturi mai mari pentru o mai bună aplicare a 
dreptului. 

În opinia autorului N.A. Vlasenko [14], atunci când se face referință la criza dreptului 
este corect să vorbim despre tendințe și practicinegative acumulate, ce prezintă amenințare 
pentru realizarea dreptului în conformitate cu principiul legalității și care pune în pericol funcția 
de reglementare a dreptului. G. D. Berman [15], consideră că cauzele crizei dreptului se regăsesc 
în faptul că conștiința modernă a privat dreptul de istoria sa și l-a transformat într-un instrument 
politic. Această opinie ar putea fi îndreptățită pe fondalul faptului că la momentul actual, relațiile 
sociale sunt din ce în ce mai mult juridicizate și transferate în judiciar, precum sunt și politizate 
și transferate în politic. În rezultat, avem trei formula distincte de analiză: juridicizarea 
socialului, juridicizarea politicului și politizarea juridicului – confirmate de proliferarea și 
diversificarea regulii de drept, dar și de expansiunea politicului asupra individului și societății. 
Analizele constată creșterea rolului dimensiunii juridice în reglementarea socială, în special în 
condiții de criză, ceea ce permite afirmația juridicizarea socialului. Juridicizarea politicului este 
o temă de reflecție mai răspândită și chiar dacă este o evidență, totuși ea rămâne analizată de 
specialiști sub aspectul reglementării raporturilor sociale, dar mai puțin al raporturilor de 
influență și dominare reciprocă. Juridicizarea politicului este însoțită de juridicizarea 
problemelor din societate, formula juridicizarea politicului făcând referință la o nouă raportare la 
drept. Politizarea dreptului este o temă care se preferă a fi trecută sub tăcere de unii, iar pentru 
alții – „este una dintre axele fundamentale ale unei dezbateri politice, însoțită de un proces 
paralel de judiciarizare” [16]. De aceea, pornind de la problemele specifice ale 
contemporaneității, înțelegerea dreptului trebuie raportată la procesele prin care trec societățile. 
„Dreptul devine tot mai fragmentat, subiectiv, mai mult orientat spre confort, decât spre 
moralitate, fiind preocupat mai degrabă de situații de moment, decât de consistență, consecvență 
și continuitate ” [15]. 

F. Tuca la fel relatează despre realitatea juridică în care dreptul și echitatea sunt în 
dispută, atrăgând atenția la criza dreptului, care ar putea fi una de natură morală „Dreptul aflat 
într-o cruda criza și într-o relație pasională cu morala din care se revendică - în optica 
judecatorului, o relație de amor, din perspectiva resemnată a omului una de feroce siluire” [17]. 

Urmărind sistematizarea și generalizarea, dar și acceptând faptul că fiecare generație se 
confruntă cu o criză a dreptului pe care trebuie să și-o asume și să o depășeascădevine necesar de 
a conștientiza factorii ce determină criza, dar și natura acesteia.Mai mult chiar, și secolul 
precedent a fost marcat de criza dreptului, despre care menționează mai mulți autori, printre care 
și M. Manolescu [18]. În anii 40 ai secolului trecut prezenta necesitatea cercetării Metodologiei 
juridice, având în vedere beneficiul acesteia pentru orientarea științei juridice românești, pentru 
depășirea unor îndoieli și formularea unor ipoteze, și chiar pentru depășirea crizei dreptului (care 
pare a fi o problemă permanentă a dreptului, Mircea Manolescu observând sarcastic …„mai 
fiecare secol s-a mândrit cu o asemenea problemă”. Și avocatul rus P.I. Novgorodtsev [19] în 
lucrarea „Criza conștiinței juridice moderne”face referință la criza dreptului. Luând în 
considerare și având ca reper cel puțin aceste două opinii, procesele ce au însoțit evoluția 
dreptului, conștientizăm că întotdeauna au existat concepte, precum conceptul de personalitate, 
egalitate, drepturile omului ș.a. care au rămas dominante și esențiale, încadrându-se în principiile 
directorii ale dreptului contemporan, mai mult chiar, conținutul noțional al acestora extinzându-
se continuu, chiar obținând valențe noi.Astfel, conceptele rămân a fi aspectele substanțiale ale 
dreptului(ideile de drept, justiție, dreptate, securitate), interacționând constructiv cu expresiile 
sale formale (legi, norme), dar și cu instrumente indispensabile pentru aplicarea în practică, prin 
intermediul procedurilor legale.Această relaționare permite păstrarea identității obiectului la care 
dreptul se aplică, iar sistematizările, considerând relațiile de schimb în care acesta este angajat 
continuu, impune ca dreptul să fie gândit nu prin sine însuși ci și în raport cu mediul în care se 
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dezvoltă. Identificarea dreptului cu un sistem deschis, complex, având multiple sub-sisteme, 
permite a sesiza sursele și finalitățile, logica și coerența, instrumentele și procedeele fără a 
neglija realitățile în care acesta acționează și cărora se aplică, dar și de a înțelege capacitatea de 
reacție la condiții nestandart, precum sunt și cele din present.  

Incontestabil, dreptul este influiențat de ideologii și mișcări ce determină în mod diferit 
conținutul, de procese sociale și politice, de probleme cotidiene etc., dar indiferent de sursa și 
substanța regulilor de drept, dezvoltarea, funcționarea și aplicarea lor este dominată de 
mecanisme, instrumente, moduri de a gândi, concepte, instituții, care, în esență, par a fi 
comune.În așa mod, numeroase elemente de reflecție juridică a sistemelor par a fi transversale, 
atemporale și universale, în timp ce conținutul exact al diverselor ordini juridice este variabil (de 
la un stat la altul, de la o epocă la alta, de la o situație la alta, de la criză la criză). 

Unii autori [20] menționează că criza dreptului este determinată de discrepanța dintre 
norma juridică și necesitățile sociale, dintre trebuie și este. Pentru alții [21] criza dreptului se 
manifestă ca stare de conflict dintre dreptul natural și cel pozitiv în lupta pentru drept. A treia 
categorie va indica că criza dreptului este dependentă de procesele ce au loc în societate, pentru 
că dreptul este parte a istoriei și culturii unei societăți, deaceea normele juridice nu sunt 
instrumente neutre de reglementare a raporturilor sociale, ci viziunile și princiiple împărtășite de 
legiuitori și de judecători” [15].  

De asemeni, identificăm opinii ce atribuie starea de criză nu dreptului ca fenomen, dar 
unor doctrine juridice ori unor sisteme juridice. Din acest unghi de vedere, N.A. Vlasenco [14] 
identifică printre cauzele ce declanșează criza dreptului tendința ori încercarea de a depăși 
probleme de natură morală a societății prin intermediul dreptului și criza științei juridice, care e 
determinată de incapacitatea acestuia de a face față provocărilor actuale. Pe aceeași undă de 
analiză este și I. C. Crasnov [20]care angajat în investigarea și aprecierea stării actuale a 
dreptului își exprimă pe alocuri îngrijorarea față de procesele ce au loc, remarcând că criza 
dreptului este determinată de capacitatea redusă a acestuia de a reacționa promp și rapid la 
problemele societății, remarcând și creșterea continuă a criminalității și a nihilismului juridic. 
 I. Vasiu, identifică multiple probleme juridice ale societății globale internaționale [22], 
care sunt particulare, în special cea care indică că revoluţia informaţională a prins total 
nepregătite statele în ceea cе priveşte sistemul juridic („e o groază de tehnologie în societatea 
informaţională şi aşa de puţin drept”); România nu se poate integra într-o societate 
informaţională europeană şi globală, dacă nu are un sistem de drept corespunzător, or e bine 
ştiut, o ţara unde nu e lege şi ordine, nu este de dorit într-o comunitate a tehnicii modeme. 
Societatea informaţională sau Cyberspace, are nevoie de un drept specific evoluat, Cyberlaw”. 
Parafrazând afirmația dată, exact în aceeași manieră putem spune că pandemia a prins și ea 
statele absolut nepregătite pentru astfel de condiții de criză, și că cel mai probabil ar putea avea 
dreptate profesorul M. Duțu atunci când indică posibilitatea reală de profilare a unui nou 
domeniu în configurația actuală a științei dreptului, ori o reconceptualizare a dreptului din 
perspectivă paradigmatică nouă. La cele menționate, suplimentar mai indicăm că printre semnele 
discinctive de identificare și conștientizarea a necesității unei reconceptualizări a dreptului 
pornind de la niște indicii ale crizei prezente în situația actuală avem:- conflictul de valor, atunci 
când valorile adoptate și promovate prin lege se ciocnesc cu cele ale unui sistem de valori 
împărtășite de societate; - prezența contradicțiilor intersectoriale, care își găsesc expresie nu doar 
în valori, dar sunt prezente și într-un conflict dintre principii și instituții;- descreșterea continuă a 
eficacității și eficenței dreptului și incapacitatea acestuia de a reglementa relațiile publice și a 
proteja valorile fundamentale ale dreptului; discrepanța dintre conceptualismul și 
instrumentalism; scăderea forței de aplicare a legii. 
 

Generalizări 
 

Probabil, că în condițiile actuale problematica crizei dreptului trebuie considerată a fi o 
normalitate. Deoarece, dacă prin criză înțelegem o stare în care mijloacele tradiționale de 
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realizare a obiectivelor devin nepotrivite, în rezultat manifestându-se situații și probleme 
imprevizibile și suplimentar luăm în considerare semnele distinctive identificate supra, atunci 
punând lucrurile cap în cap, am putea considera că asistăm la o criză sistemică a întregului set de 
componente a societății (politică, economie, sferă socială, drept etc.). Considerată ca etapă 
critică, criza dreptului determină schimbări radicale atât a conceptului și ideii de drept, revizuirea 
esenței sale, dar și a modului în care este percepută relația dintre persoană, stat și drept. Pentru 
că, revenind la problema crizei pandemice după cum afirmă Sikking K. „pentru a asigura 
exercitarea pe deplin a drepturilor omului, trebuie să punem mai mult accent pe responsabilitatea 
tuturor actorilor, și nu doar pe cea a statelor, să întreprindem măsuri împreună pentru a asigura 
respectarea drepturilor (...). Guvernele trebuie să ajungă la un echilibru între protejarea sănătății 
și respectarea drepturilor omului” [23]. 

Umanitatea se află în fața unei încercări fără precedent, este momentul adevărului. Fiind 
în fața unor decizii dificile, ca să opteze pentru promovarea în continuarea a drepturilor și 
libertăților omului, valorile democratice, statul de drept, ori să acceadă într-o altă extremă, cea a 
măsurilor extreme.Poate că este necesară o schimbare de paradigmă, în variantă propusă de T. 
Kuhn, care areloc atunci cândexistă o serie de probleme pe care chiar și cei mai 
talentațireprezentanți ai științei, pe baza paradigmei științifice existente, nu poate avansa, o etapă 
de incertitudine, în care avem o stare de criză profundă, se impun măsuri radicale asupra 
întregului sistem (organizare, principii, funcționare etc.). 

În societate e confuzie totală, economia tot în descreștere, măsurile luate de autorități 
neglijate, nepopulare, criticate, blamate. Pe diverse dimensiuni ale organizării sociale s-au 
profilat carențe ce până la acest moment nu au fost sesizate, fie au fost neglijate. Mai mult chiar, 
ceea ce afirma V. Stănescu în 2009 [24] precum căsuntem la o etapă de construire a unei noi 
trepte a civilizației, care prioritar trebuie să determine creșterea de conștietizăre a importanței 
unor valori fundamentale: precum solidaritatea și responsabilitatea, adevenit un adevăr absolut al 
realității în care trăim. Important, pentru acest conținut este faptul că, lucrarea citată este o 
gândire despre viitor, deoarece făcând referință la schimbarea treprei de civilizație, autorul 
menționează rolul major al persoanei cu rațiune, cu principii și valori, cu o perspectivă globală, 
cu speranță în ziua de mâinea. „Este examenul la care este supusa existența omului, a viului în 
general, este examenul de conștiință al lumii în care traim”. Cu adevărat, în acestă perioadă de 
criză pe care o trăim se dovedește că este un exament pe care trebuie să-l trecem având ca 
instrumente: raționalitatea, raționalizarea, solidaritatea și responsabilitatea organismelor 
internaționale, a statelor și instituțiilor statale și a persoanelor, îndiferent de cetățenie, religie, 
rasă, cultură etc. Și ca în orice altă criză, răspunsul la criză trebuie să fie multilateral/polivalent, 
statele solidare, iar persoanele responsabile. Natura răspunsului la criză proporțional crizei, să fie 
un răspuns la scară largă, coordonat, concertat și cuprinzător, orientat atât spre diminuarea 
efectelor crizei, cât și spre protejarea valorilor democratice, a drepturilor și libertăților omului. 
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Abstract 

 
 In the present paper, the authors aim to investigate the essence and some peculiarities of 
the implementation of mediation in resolving cross-border conflicts in the field of family law. 
Intending to realize this, we made a characterization of the legislation and literature dedicated 
to the particularities of implementing mediation in resolving cross-border conflicts in the field of 
family law in some states of the European Union, and the Republic of Moldova, in terms of 
comparative law, under which authors reach a series of conclusions which highlight some 
particularities of the implementation of mediation in resolving cross-border conflicts, in the field 
of family law, the various opinions of different authors. It is mentioned that at the international 
level, the first attempts were made to create a unified regime for the implementation of mediation 
in the settlement of cross-border conflicts in the field of family law. Thus, an important moment 
in its development is its recognition, as a universal value, as an institution of international law. 
Keywords: mediation, implementation of mediation in the settlement of cross-border conflicts 
in the field of family law, alternative dispute resolution system 

Actualitatea 

Conflictul în cadrul unei familii are caracteristici speciale, diferite de alte tipuri de 
conflict, deoarece: membrii unei familii sunt foarte atașați emoțional și aceste emoții intensifică 
de obicei conflictul; membrii familiei sunt implicați în relații pe termen lung și interacționează 
unii cu alții zilnic; unele familii trăiesc mai izolat, au propriile reguli și nu acceptă nici o 
influență din afară. Aceste caracteristici pot conduce la conflicte dureroase, complicate, pe 
termen lung, precum divorțul sau violența domestică. Copiii care trăiesc într-un mediu familial în 
care se manifestă violența sunt supuși unui risc crescut de a experimenta violența în mod direct 
sau indirect. Fie că sunt martori sau victime ale violenței, aceasta are un impact puternic asupra 
copiilor, impact ce poate lua forma unei traume. O altă situație critică poate apărea în legătura cu 
circulația familiei și membrilor acesteia în diferite țări, furtul copiilor etc. Caracteristicile 
enunțate sunt specifice și conflictelor transfrontaliere cu participarea copilului şi pot fi subiectul 
soluționări prin mediere. 

Sunt multe situații deficile și în conflictele transfrontaliere. Astfel, spre exemplu, un 
aspect dificil în cazul medierii litigiilor familiale internaționale privind drepturile de încredințare 
și de menținere a legăturilor personale îl reprezintă modul în care ar putea fi protejate cel mai 
bine drepturile copilului în cauză. În cazul unei hotărâri de încredințare, instanța – conform 
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legislației din majoritatea statelor – va lua în considerare interesul suveran al copilului, iar în 
multe jurisdicții vocea copilului, dacă acesta este suficient de mare și matur, va fi ascultată direct 
sau indirect în acest context. Medierea diferă substanțial de procedurile judiciare atunci când 
vine vorba de introducerea punctului de vedere al copilului în proces. În funcție de vârsta și de 
maturitatea copilului, un judecător ar putea să audieze copilul în persoană sau să dispună 
audierea acestuia de către un specialist adoptând măsurile de protecție adecvate pentru a proteja 
integritatea psihică a copilului. Prin urmare, punctul de vedere al copilului poate să fie luat în 
calcul în mod direct de către judecător. În schimb, competențele procedurale ale unui mediator 
sunt limitate. Acesta nu are competențe de audiere și nu poate, spre deosebire de judecătorii din 
anumite țări, să citeze copilul pentru a fi audiat sau să dispună o audiere a copilului de către un 
expert. Este necesară adoptarea unor măsuri de protecție pentru a proteja drepturile și bunăstarea 
copiilor în cadrul medierii [1]. 

Deși, în doctrina Republicii Moldova conflictelor familiale le sunt acordate atenție, totuși  
problemelor legate de conflictele transfrontaliere cu participarea copilului le sunt acordate mai 
puțin spațiu[2,p.41], deacea considerăm utilă această comunicare. 

 
Medierea transfrontalieră a fost de acum  
subiectul discuțiilor în doctrina altor state 

 
 Directiva CE/52/2008 identifică medierea în litigiile transfrontaliere ca un domeniu 

distinct de aplicare a medierii. În acest sens, directiva aduce în prim plan nevoia diferenţierii 
între aspectele cu caracter general, care guvernează activitatea mediatorilor în orice situaţie 
supusă medierii, de aspectele specifice medierii în litigii transfrontaliere. Fiecare situaţie supusă 
medierii este diferită, are propriile particularităţi şi, ca atare, solicită o permanentă adaptare a 
mediatorului, care trebuie să dea dovadă de o mare flexibilitate şi o permanentă adaptabilitate. 
Totuşi, medierea este guvernată de un set de principii care se regăsesc în toată activitatea 
mediatorului şi care determină constant modul în care lucrează cu părţile. litigiile transfrontaliere 
adaugă elementul de extraneitate care diferenţiază cerinţele privind specializarea mediatorului, 
ca terţ chemat să ajute părţile în soluţionarea conflictului, şi fac din medierea transfrontalieră un 
nou domeniu de aplicare. [3, p.88-96]. Astfel, este bine expus sensul acesteia, într-o publicație 
română, după cum urmează: Medierea transfrontalieră este un proces prin care un mediator (sau 
mai mulţi) asistă două sau mai multe părţi la gestionarea și, eventual, la rezolvarea unei dispute 
aflat sub multiple jurisdicţii din Uniunea Europeană. Medierea transfrontalieră poate fi utilizată 
atunci când părţile au căzut de acord în mod voluntar să-și rezolve disputa în mod amiabil și 
reciproc, acolo unde instanţa a decis utilizarea medierii sau acolo unde dreptul naţional obligă 
părţile să apeleze la mediere. Medierea transfrontalieră a fost introdusă de Parlamentul European 
și Consiliul Uniunii Europene prin Directiva 2008/52/CE, care a intrat în vigoare în statele 
membre pe 20 mai 2011 și care cuprinde prevederi privind aspecte ale medierii în dreptul civil și 
commercial [4,175p] 

   În prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, este 
stabilită și posibilitatea cetățenilor RM la soluționărilor conflictelor transfrontaliere cu 
implicarea copiilor, precum și implementarea documentelor internaţionale relevante, inclusiv a 
celor elaborate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei și Conferinţei de la 
Haga privind Dreptul Internaţional Privat, cu scopul promovării și protejării drepturilor copiilor 
[5, 96 p.]. 

Este cunoscut că cetățenii Republicii Moldova și familiile acestora, circulă și comunică 
cu alte state, iar în rezultat apar și conflicte. Articolul 26 al legii nr.137, prevede și reglementarea 
medierii în litigiile civile cu element de extraneitate evidențiind cerințele legale, precum și 
particularitățile. Asfel:  
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    (1) Litigiile civile cu element de extraneitate pot fi supuse medierii în condițiile prezentei legi. 
    (2) În sensul prezentei legi, este cu element de extraneitate un litigiu în care cel puţin una 
dintre părţi îşi are domiciliul sau sediul în afara Republicii Moldova la data la care: 
 *părţile au încheiat o convenţie de mediere în condiţiile art. 31; 
 *părţile au fost obligate, de către instanţa de judecată din statul unde a fost depusă cererea de 
chemare în judecată, să recurgă la mediere potrivit prevederilor legale ale statului respectiv. 
    (3) Un litigiu civil este, în egală măsură, cu element de extraneitate dacă, la data menţionată la 
alin. (2) lit. a) sau b), părţile îşi au domiciliul sau sediul în Republica Moldova, dar: 
*procedurile judiciare pentru soluţionarea litigiului urmează a fi iniţiate într-un alt stat; 
*obiectul litigiului se referă la obligaţii ce urmează a fi executate într-un alt stat sau bunurile 
care constituie obiectul litigiului se află pe teritoriul altui stat; 
*locul desfăşurării activităţii de bază a uneia dintre părţi se află într-un alt stat [6]. Din cele 
prevăzute în legislatia națională sunt prea puține reglementări cu referință la aspectul 
transfrontalier.  

        Un domeniu aparte de aplicare a medierii transfrontaliere este cel al conflictelor ce ţin de 
dreptul familiei, unde existenţa copiilor minori poate reprezenta cea mai importantă premisă 
pentru încercarea păstrării de către parinţi, chiar şi după despărţire, a unor relaţii civilizate şi de 
cooperare în educaţia şi creşterea copiilor lor. Iniţial în proiectul pilot franco-german de mediere 
transfrontalieră, implicarea directă a minorilor nu era prevăzută ca parte a procedurii de 
soluţionare a conflictului de dreptul familiei referitor la copii. Ascultarea minorilor în cadrul 
procedurii de mediere este de regulă lăsată la aprecierea mediatorului, în raport cu fiecare caz, de 
experienţa sa şi de dorinţele părinţilor.  

       Practica a dovedit necesitatea de a discuta chestiunile delicate în prealabil cu părinţii, de 
a asculta şi de a ţine seama de nevoile copilului. Odată ce părinţii conştientizează aceste nevoi, 
tot ei vor trebui să îşi asume responsabilitatea deciziilor luate. În 2003, Consiliul Europei, a 
adoptat un Regulament (CE) nr. 2201/2003 privind Cooperarea în cazuri specifice 
responsabilității părinteşti. Art. 55 al Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind Cooperarea în 
cazuri specifice responsabilităţii părinteşti, prevede că, Autorităţile centrale, la solicitarea unei 
autorităţi centrale a unui alt stat membru sau a titularului răspunderii părintești, cooperează în 
cauze specifice pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. În acest scop, aceștea vor 
lua, direct sau prin intermediul autorităţilor publice sau al altor organisme, toate măsurile 
necesare, în conformitate cu legislația acelui stat membru în materie de protecţie a datelor cu 
caracter personal: 

a) să colecteze şi să facă schimb de informaţii:  cu privire la situaţia copilului; cu privire la 
orice proceduri în curs de desfăşurare; sau, cu privire la deciziile luate în legătură cu 
copilul;  

b) furnizarea de informaţii şi asistenţă titularilor răspunderii părinteşti care solicită 
recunoaşterea şi executarea unei hotărâri pe teritoriul lor, în special cu privire la 
drepturile de acces şi înapoierea copilului; 

c) facilitarea comunicărilor între instanţele judecătoreşti, în special pentru aplicarea 
articolului 11 alineatul (6) şi (7) şi articolul 15 al Regulamentului; 

d) să furnizeze astfel de informaţii şi asistenţă, astfel cum este necesar de către instanţele 
judecătoreşti să aplice articolul 56 al Regulamentului, precum şi (e) să faciliteze acordul 
între titularii răspunderii părinteşti recurgând la mediere sau la alte mijloace şi 
facilitarea cooperării transfrontaliere în acest scop. Să se adreseze unei autorităţi 
centrale a unui alt stat membru sau a titularului răspunderii părinteşti săfaciliteze atât 
obţinerea unei înţelegeri prin mediere sau alte mijloace şi cooperarea transfrontieră 
pentru reuşita acesteia [7].        
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       Potrivit considerentelor Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, audierea unui copil joacă 
un rol important. Participarea unui copil la mediere sau la altă modalitate ADR este în general 
diferit percepută şi aplicată, de la stat la stat. În ascultarea copilului mediatorul trebuie să se 
concentreze pe protejarea copilului faţa de efectele conflictului şi să se asigure că acesta nu va 
simţi în vreun fel răspunderea deciziilor luate de părinţi, că nu se va simţi copleşit de situaţia 
existentă. Ascultarea minorului va fi făcută atunci când se consideră oportună această măsură în 
raport cu vârsta minorului şi gradul său de maturitate. Uneori, ascultarea o poate face un 
psiholog sau chiar mediatorul. De aceea, în proiectele bilaterale privind medierea în chestiuni 
legate de încredinţarea minorilor, s-a considerat eficientă şi necesară pregătirea psiho-pedagogică 
a unuia dintre mediatori.  
         Din practica unor psihologi specializaţi în ascultarea minorilor în cadrul medierii s-au 
cristalizat unele tipuri de întrebări adresate minorului:  
       Întrebări pentru a stabili dacă şi cât de mult înţelege copilul motivele pentru care este 
ascultat;  Întrebări despre el şi despre viaţa sa actuală în măsură să creeze o relaţie de încredere 
cu mediatorul;  Întrebări privind modul în care copilul vede sau vrea să se schimbe situaţia 
actuală şi mai ales ce anume ar schimba; copilul va fi, de asemenea, întrebat dacă doreşte ca 
mediatorul să poată transmite părinţilor cele discutate sau nu şi, eventual, să îşi dea acceptul în 
acest sens. Condiţia sine qua non pentru audierea unui minor în cadrul procedurii de mediere 
este ca acel copil să îşi dorească acest lucru, iar părinţii lui să accepte aceasta formă de implicare. 
Această audiere este utilă şi mediatorului care, pus în faţa unor interpretări şi susţineri diferite ale 
părinţilor, trebuie să clarifice poziţia reală a copilului, ajutându-i pe părinţi să găsească opţiuni ce 
pot să diminueze proporţiile conflictului [8].   
      Trebuie să accentuăm că nu este importantă doar ascultarea ci, uneori, este suficientă 
participarea unui copil pentru a putea ajuta la decongestionarea atmosferei şi la depăşirea unor 
bariere şi poziţii pe care părinţii le susţin cu încrâncenare. Într-un astfel de caz privind înapoierea 
din Germania a unui copil născut în Statele Unite ale Americii, mediatorii au considerat oportun 
mai întâi să pregătească părţile în vederea unei întâlniri dintre copil şi tată. În ciuda faptului că 
aceştia nu comunicau în aceeaşi limbă (copilul de doi ani si jumătate ştia doar limba germană, iar 
tatăl vorbea doar engleza), felul în care au reuşit să interacţioneze a determinat atât schimbarea 
atitudinii mamei, care a devenit mult mai deschisă negocierilor, dar a şi confirmat ideea 
salvatoare a mediatorilor care au încercat să treacă peste blocajul iniţial şi au reuşit să facă părţile 
să coopereze. Scopul implicării unui copil într-o mediere familială internaţională poate fi acela 
de a contura nevoile superioare şi dorinţele minorului, de a-i face pe părinţi să le cunoască, să le 
ia în seamă atunci când acceptă sau nu o soluţie privitoare la copil.  
      Uneori, practica din medieri ce privesc răpiri internaţionale a arătat că fie implicarea 
directă a unui copil poate fi dificilă, fie presupune unele riscuri, motiv pentru care este oportună 
reprezentarea minorului. Documentele internaţionale conferă statelor şi o mare libertate în a 
alege singure mijloacele procedurale şi căile legislative prin care copilul ar putea fi implicat sau 
reprezentat atât în căile judiciare, cât şi în procedurile alternative. Sistemul judiciar român 
prevede posibilitatea judecătorului în litigiile de familie să asculte copiii în mod direct. Copilul 
poate fi audiat într-o şedinţă de judecată normală sau în camera de consiliu singur sau în prezenţa 
unui asistent social. Ascultarea copilului de către magistrat se face cu respectarea principiului 
general al interesului superior11 al copilului dar şi al principiului specializării magistraților [9, 
p.45].  
       Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, prevede: 
"Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care 
privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi 
în cauzele soluţionate de instantele judecătoreşti", audierii diferenţiate, pregătirii prealabile a 
magistratului în vederea inter-relaţionării cu minorul [10].  
        Atunci când judecătorii sunt reticenţi la implicarea sau audierea directă a copilului în 
cadrul procedurilor judiciare, instrumentele internaţionale permit ascultarea copilului de către un 
psiholog sau asistent social care va transmite instanţei un raport referitor la rezultatul audierii. O 
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provocare în materia răpirii internaţionale de copii o reprezintă şi cazurile de răpiri ale copiilor 
ce provin din familii mixte, când minorul este răpit într-un stat arab, când încercările de 
înapoiere sunt blocate de refuzul autorităţilor de cooperare şi de reticenţa născută din diferenţele 
culturale şi religioase. De aceea, încheierea unor acorduri bilaterale cu aceste state, prin care să 
se încurajeze rezolvarea unor astfel de conflicte pe calea medierii transfrontaliere, ar reprezenta 
pentru părinţii şi copiii minori implicaţi o dovadă a sprijinului pe care autorităţile străine trebuie 
să i-l ofere.  
      Prezenţa traducătorilor în cadrul medierii ca terţe persoane ridică problema încrederii 
părţilor faţă de modalitatea şi acurateţea traducerii dar şi a respectării de către traducători a 
condiţiei de confidenţialitate, care este de natura procesului de mediere. Pot apărea în cadrul 
procedurii de mediere terţe persoane, membri ai familiei, apropiaţi sau împuterniciţi ai unor 
instituţii abilitate a căror opinie poate fi solicitată de mediator sau de părţi (ex: reprezentanţi ai 
autorităţii tutelare, ai unităţii de învăţământ unde învaţă minorul, ai unităţii spitaliceşti unde este 
acesta tratat) în vederea stabilirii cât mai clar a modalităţii în care interesele şi nevoile 
minorului/părţilor pot fi satisfăcute cât mai bine. 
  Prezenţa avocaţilor poate fi o garanţie a cadrului legal, mai ales când mediatorul nu are o 
pregătire juridică, riscând să se ajungă la un acord care cuprinde clauze ce încalcă drepturi 
inalienabile sau norme imperative ale vreunuia dintre state. Prezenţa avocaţilor a fost acceptată şi 
prin telefon sau e-mail.  
     Concluziile şi înţelegerea la care părţile ajung prin mediere este adesea concisă, cu 
elemente subiective, vizând în principal nevoile lor şi ale copiilor dacă este vorba de un conflict 
de acest fel [11, p.56-60]. Astfel, se vede că este necesară o configurare juridică a acestui accord 
care revine avocaţilor consultanţi, care au posibilitatea de a informa fiecare parte despre 
aspectele pozitive si negative pe care le poate presupune soluţionarea diferendului lor în instanţă, 
îi poate ajuta să înţeleagă din punctul de vedere al celeilalte jurisdicţii cum este văzut cazul lor şi 
să îi ajute să hotărască în cunoştinţă de cauză dacă o mediere este în interesul lor şi a copiilor 
minori. 
      Medierea transfrontalieră desfăşurată în temeiul dispoziţiilor Convenţiei de la Haga din 
25 octombrie 1980 privind răpirea internaţională de copii se încheie cu aşa numitul 
Memorandumul înţelegerii, prelucrat în termeni juridici de către reprezentanţii legali ai părţilor. 
Instanţa judecătorească trebuie să motiveze părinţii aflaţi în astfel de situaţii, dându-le 
posibilitatea să încerce medierea cu respectarea dispoziţiilor legale interne şi internaţionale. Ca şi 
în cazul altor state, normele juridice de drept intern adoptate de România au promovat obligaţia 
judecătorului de a invita părţile să încerce soluţionarea amiabilă prin mediere a unui litigiu. 
Astfel, şedinţa de informare devine obligatorie pentru reclamant în prima fază, dând şanse 
cunoaşterii la nivel macrosocial a medierii ca procedură eficientă de rezolvare rapidă şi 
avantajoasă a unui diferend. Dar, pentru a putea promova cu convingere medierea, un judecător 
ar trebui să o cunoască şi dacă e posibil să creadă că un anumit tip de litigiu, raportat şi la părţile 
implicate, poate avea şanse mari de rezolvare prin mediere sau prin altă modalitate alternativă 
procedurii judiciare. De aceea, statele sunt încurajate constant să includă în formarea 
magistraţilor şi informaţii despre procesul de mediere în sine. În cazurile de răpire internaţională 
a copiilor, judecătorul are un rol important în promovarea unor soluţii agreate, căci, indiferent 
dacă medierea a fost deja generic propusă de către autoritatea competentă centrală, instanţa 
sesizată cu acţiunea va trimite părţile la ședinţa de informare asupra medierii.  

 

Concluzii 

         Susținem opinia că medierea transfrontalieră este foarte avantajoasă din punct de vedere 
financiar și economisește timp, dacă ne gândim că un proces transfrontalier poate avea costuri 
mari și poate dura mult timp, mai ales atunci când cazurile sunt complicate și este necesară 
analiza multor aspecte juridice controversate în jurisdicţii diferite. Mai mult decât atât, dreptul 
internaţional privat nu este întotdeauna ușor de aplicat și experţii în dispute transfrontaliere sunt 
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destul de rari. Medierea transfrontalieră poate depăși multe dificultăţi și obstacole, întrucât, fiind 
necesar să se supună legii și nu să fie deasupra ei, părţile au datoria și obligaţia de a respecta 
reguli de mediere unice, și anume acelora stabilite de mediatorul ales. Medierea transfrontalieră 
asigură un cadru util care le permite părţilor să analizeze problemele, nevoile, interesele și 
conflictele implicite, dezvoltând opţiuni echitabile și realiste și ajungând la înţelegeri durabile, 
dacă sunt capabile și dispuse să facă acest lucru, cu ajutorul unei terţe părţi, a unui mediator 
imparţial, cu valori etice, juridice și profesionale. Medierea regresează conflictele și gestionează 
nivelul relaţiilor: ajută părţile să înveţe să comunice una cu cealaltă într-o manieră civilizată pe 
parcursul procesului de mediere și pe viitor, pentru binele relaţiilor dintre părţi. Din punctul de 
vedere al acestui avantaj, medierea este un instrument social, pentru dezvoltarea unui limbaj 
comun privind dreptatea, pacea și reconstruirea relaţiilor [12, p.120]. 

        În sprijinul soluţionării conflictelor prin intermediul medierii transfrontaliere vin 
dispoziţiile instrumentelor internaţionale şi proiectele bilaterale guvernamentale, statele făcând 
eforturi pentru o corectă şi completă informare a cetăţenilor lor, pentru stabilirea unor reguli de 
procedură şi standarde, dar şi a unui cadru organizaţional apt de a asigura desfăşurarea cu succes 
a medierilor. În domeniul încredinţării minorilor, a stabilirii dreptului de vizită, obligaţia de 
întreţinere, procedura medierii transfrontaliere conferă părinţilor garanţia că nu va exista 
tergiversarea soluţionării judiciare şi mult prea înceata şi birocratica punere în executare a unei 
hotărâri judecătoreşti obţinută cu greu. Astfel, o eventuală procedură judiciară de înapoiere a 
unui minor nu va fi nici eşuată şi nici încetinită putându-se desfăşura în paralel cu medierea 
părţilor. Scopul de a obţine o soluţie amiabilă, cu efecte pozitive pe termen lung, presupune că 
medierea transfrontralieră poate fi accesată nu doar ca procedură prealabilă celei judicare, ci aşa 
cum spuneam mai sus, chiar concomitentă cu cea clasică, iar uneori survenită în faza de 
executare a unor hotărâri judecătoreşti. 

         Un lucru important este ca toţi cei care se confruntă cu situaţii în care pe fondul unei 
separări între soţi, trebuie să conştientizeze faptul că apelarea cât mai rapidă la o mediere sau la 
altă cale alternativă de soluţionare a conflictului poate evita producerea unei posibile sau chiar 
iminente răpiri a copiilor. De aceea, în această materie trebuie să existe o permanentă informare 
naţională că ieşirea din ţară a unui minor se poate face doar cu acordul expres al celuilalt părinte 
cu drepturi de custodie sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, legea română fiind modificată în 
acest sens, precum și potrivit dispozițiilor alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în străinătate cu modificările și completările ulterioare, minorii români pot 
călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali [13] ceea ce este 
important să fie adoptate și modificate actele normative din domeniul medierii transfrontaliere și 
din Republica Moldova. 
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Abstract 
 

In this paper we analyzed the sanction „penalty points” regulated to the legislation of 
Republic of Moldova, Romania and Ukraine. In this article also the notion of penalty points and 
its characteristic features for each state, differences and similarities were identified and their 
comparative analysis was made (the system for accumulating penalty points and the system for 
deducting an initial value). The practical problems and legal gaps faced by each state were not 
overlooked. At the end of this course paper, were proposed some recommendations to improve 
the system of penalty, including the proposal for changing and completing/ supplementing the 
laws. This article we think that will be useful for law students, but also for practitioners who 
solve and deal with contraventional cases in the field of road traffic. 
Keywords: penalty points, contraventional sanctions, contraventions, vehicle, photo-video 
monitoring system, comparative aspects 

 
 Începută în secolul al XVIII-lea și continuată până în prezent, industria de automobile ia 

un avânt puternic și se impune cu rapiditate în țările dezvoltate ca principal mijloc de 
deplasare.Marea performanță tehnică a făcut viața cotidiană mai ușoară, mai confortabilă, dar 
utilizarea și exploatarea lor în condiții de responsabilitate redusă poate deveni periculoasă pentru 
omenire. Toate aceste realizări auimpulsionat apariția și dezvoltarea denoi ramuri de activitate, 
noi tipuri de relații socialeprivindordinea publică, securitatea publică, siguranța traficului. 

Pe fundalul evoluțiilor din infrastructura rutieră, interesul față de mijloacele de transport a 
sporit considerabil, numărul de autovehicule fiind în creștere, dar și numărul accidentelor rutiere. 
Astfel, pentru dezvoltarea culturii rutiere a participanților la trafic, statele și-au adoptat reguli de 
conduităobligatorii, măsuri de constrângere pentru conducătorii auto indisciplinați, și-au aprobat 
mecanisme naționale de supraveghere și control, prin intermediul instituțiilor specializate (poliția 
rutieră/ poliția patrulare). Cele mai frecvente măsuri aplicate, de-a lungul anilor, pentru 
abaterilecirculației rutiere au fost: amenda, privarea de dreptul special, ridicarea permisului de 
conducere. Însă, acestea s-au dovedit a fi insuficiente pentru a pune la respect conducătorii de 
autovehicule, care încalcă sistematic regulile în trafic. Pentru determinarea lor să dea dovadă de 
comportament responsabil și pentru prevenirea și combaterea contravenționalității, autoritățile au 
identificat un nou model de intervenție, mult mai riguros, cu o conotație educațională – punctele 
de penalizare. În lucrarea dată, ne-am propus să analizăm aplicarea punctelor de penalizare și 

 
1Articolul a fost elaborat în contextul Proiectului Instituțional ”Modernizarea mecanismelor de 
guvernare axate pe protecția drepturilor omului” în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică ”Drept 
Public Comparat și  e-Guvernare”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. 
2 Conf. univ. Dr., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, panteaoleg@gmail.com 
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eficiența acestora în Republica Moldova, România și în Ucraina, evidențiind asemănările și 
deosebirile specifice– aspecte de drept comparat. 

Rezultate și discuții. Sistemul punctelor de penalizare pentru prima dată a fost introdus 
înGermania, în anul 1974 și este folosit astăzi în peste 20 de state membre ale U.E., Australia, 
S.U.A., chiar şi în unele state asiatice. În general, mecanismul prevede că, sancţiunilor aplicate 
pentru comiterea abaterilor rutiere să li se adauge puncte de penalizare, până la cumularea unui 
număr maxim stabilit sau acestea se scad dintr-o valoare iniţial atribuită, în funcție de sistemul 
utilizat.Instituirea sistemului punctelor de penalizare a fost necesară statelor pentru a pune la 
respect conducătorii de vehicule, care încalcă sistematic regulile circulației rutiere (violatori 
cronici). Un conducător auto indisciplinat ar putea de 50 ori să fie sancționat cu amendă și 
continuusă comită mai departe contravenții rutiere, iar punctele de penalizare vin să soluționeze 
această problemă. 

În Republica Moldova, punctele de penalizare în calitate de sancțiune contravențională au 
apărut odată cu intrarea în vigoare a Codului contravențional, la 24.10.2008, ideea fiind inspirată 
din legislațiile statelor europene (România, Germania). Potrivit legii, punctele de penalizare sunt 
o sancțiune contravențională complementară, care se aplică în cazul comiterii contravențiilor ce 
atentează la regimul de transporturi și contravențiilor în domeniul circulației rutiere (Capitolele 
XII și XIII).Pentru astfel de abateri, conducătorului de vehicul, pe lângă sancțiunea principală, i 
se va aplica și un număr de puncte de penalizare,ca sancțiune complementară. Cuantumul 
punctelor de penalizare care se aplică fiecărei abateri contravenționale este prevăzut în norma 
materială care o reglementează (2, 3, 4, 5 sau 6 puncte de penalizare). Potrivit informațiilor 
statistice prezentate de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în anul 2019 au fost 
aplicate 747 244 puncte de penalizare, iar în 490 cazuri contravenienții au fost privați de dreptul 
special (de a conduce autovehicule). 

Definiția noțiunii ”puncte de penalizare” a apărut abia peste un an în Regulamentul privind 
evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și asigurare a accesului titularului 
permisului de conducere la informația despre punctele de penalizare, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr.493 din 14.08.2009. Astfel, puncte de penalizare sunt -unități 
de evidență aplicate în calitate de sancțiune contravențională complementară concomitent cu 
sancțiunea principală sub formă de amendă în cazurile şi mărimea prevăzută de sancțiunea 
normei.3 

În România, acest sistem funcționează începând cu 01.12.2006, odată cu intrarea în vigoare 
a modificărilor la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 din 12.12.2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice.4Conducătorii auto indisciplinați se sancționează cu 2, 3, 4 sau 6 puncte de 
penalizare, în funcție de încălcarea admisă. În art. 96 al. (1 și 2) din Ordonanța de urgență nr.195, 
”în scopulînlăturării unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de 
lege… se aplică punctele de penalizare”. Pentru fiecare din aceste valori numerice este stabilit 
grupul (lista) de abateri pentru care se aplică.În aceeași ordonanță apare noțiunea de ”puncte-
amendă”, care în practică, multe persoane le confundă cu punctele de penalizare. Diferenţa este 
următoarea: punctele de penalizare reprezintă o sancţiune complementară ce însoţeşte sancţiunea 
principală cu avertismentul sau amenda, în timp ce punctele-amendă reprezintă unități de calcul 
pentru determinarea cuantumului amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei (un punct-
amenda reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin Hotărâre a 
GuvernuluiRomâniei (art. 98 al. (2) Ordonanță). În cursul anului 2019, în evidența sancțiunilor 
aplicate posesorilor permiselor de conducere românești, au fost implementate 4.252.929 puncte 
de penalizare. Totodată, au fost înregistrate 4386 de operațiuni de suspendare a exercitării 

 
3Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  nr. 493 din 14.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și asigurarea accesului titularului permisului de conducere la 
informația despre punctele de penalizare. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 127-130 din 21.08.2009, 
pct.2 Regulament. 
4Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195 din 12.12.2002, privind circulaţia pe drumurile publice. 
Republicată, cu modificările și completările ulterioareîn: Monitorul Oficial al României nr. 670 din 03.08.2006. 
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dreptului de a conduce ca urmare a cumulării unui număr de 15 puncte de penalizare5 (art. 103 
alin. (1) lit. a) și b) Ordonanță). 

În Ucraina, pentru prima dată, sintagma puncte de penalizare apare în anul 2015, în Codul 
cu privire la contravențiile administrative al Ucrainei din 07.121984, Legea № 8073-X. În art.24, 
Capitolul 12 din Cod, ”Tipurile sancțiunilor administrative”, la pct. 2-1) sunt prevăzute punctele 
de penalizare în calitate de sancțiuni. Iar, art. 27. 1 din Cod definește”punctele de penalizare ca 
sancțiuni administrative aplicate cetățenilor pentru abaterile în domeniul siguranței traficului 
rutier, care se fixează în regim automat”.6Sunt considerate ”pedepse contravenționale virtuale”, 
care înlocuiesc amenzile. 

Din definiția dată constatăm în primul rând că, instituția contravențiilor în Ucraina este 
reglementată în sfera dreptului administrativ,diferit de Republica Moldova. În România, la fel, 
contravențiile sunt soluționate, după unii, printr-o procedură administrativă (actul de sancționare 
fiind consideratun act administrativ, deși sunt aplicate sancțiuni contravenționale și nu 
administrative), iar după alții, în procedură contravențională. 

Apoi, punctele de penalizare se aplică în Ucraina doar pentru contravențiile fixate în regim 
automat cu ajutorul sistemului de monitorizare a traficului foto-video. În acest sen, la 05.11.2017 
prin Hotărârea de Guvern al Ucrainei nr. 833 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 
funcționarea sistemului de constatare a contravențiilor administrative în domeniul siguranței 
rutiere, în sistem automat.7 

Spre deosebire de legislația Republicii Moldova și României, unde punctele de penalizare 
se aplică tuturor persoanelor care comit contravenții pe teritoriul lor, în cazul Ucrainei, în art. 27. 
1, Codul cu privire la contravențiile administrative, se specifică expres categoria de persoane față 
de care se aplică punctele de penalizare și anume, ”doar față de cetățeni”. Considerăm că este o 
nedreptate această regulă, care este vădit o discriminare față de străinii care conduc autovehicule 
pe teritoriul Ucrainei.În prezentexistă din contra tendința de deschidere a frontierelor între state, 
iar Ucraina, fiind în centrul Europei, are drumuri/trasee strategice, cu circulație internațională, 
prin care conduco mulțime depersoane străine, astfel, ar trebui să fie create condiții egale pentru 
toți participanții la trafic din țară. 

Un indiciu important, care face distincție între sistemele statelor la aplicarea punctelor de 
penalizare este pragul de referință legal stabilit. În Republica Moldova și România,la cumularea 
a 15 puncte de penalizare dreptul de a conduce vehicule se suspendă pe o anumită perioadă (în 
Republica Moldova este de la 6 luni la un an, pe când în România este de 30 de zile, iar dacă în 
următoarele 12 luni se cumulează din nou 15 puncte, suspendarea este de 60 de zile sau sunt 
aplicate pedepse suplimentare precum: obligaţia de a participa la cursuri de conducere defensiva, 
de reexaminare privind cunoaşterea regulilor de circulaţie). În cazul Republicii Moldova, după 
cumulare, agentul constatator remite cauza în instanța de judecată care decide asupra perioadei 
de suspendare, iar în cazul României suspendarea acestui drept se dispune de către șeful poliției 
rutiere din județul sau municipiul București, care îl are în evidență pe titularul permisului de 
conducere. 

În contextul aceluiași subiect, în Ucraina sistemul punctelor de penalizare este de modelul -
”scăderii dintr-o valoare iniţial atribuită”. Valoarea inițială atribuită fiecărui cetățean care deține 
permis de conducere este de 150 puncte ”credit” (art. 27. 1 Cod). Termenul lor de valabilitate 
este de un an de zile (1 ianuarie - 31 decembrie). La data de 1 ianuarie a fiecărui an ”contul se 

 
5Scrisoarea de răspuns a Inspectoratului General al Poliției Române, Centrul de informare și relații publice, Nr. 
387149 din 21.05.2020. 
6Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Xс изменениями и 
дополнениями по состоянию на 30.03.2020 г. (trad. Codul cu privire la contravențiile administrative). A se vedea: 
https://online.zakon.kz/Document//?doc_id=30418317&mode=p&page=23, accesat la 24.04.2020. 
7ПостановаКабінетаМіністрівУкраїнивід 10 листопада 2017 р. № 833Про 
функціонуваннясистемифіксаціїадміністративнихправопорушень у 
сферізабезпеченнябезпекидорожньогоруху в автоматичному режимі (trad. Regulamentul cu privire la 
funcționarea sistemului de constatare a contravențiilor administrative în domeniul siguranței rutiere, în regimul 
automat). A se vedea: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2017-%D0%BF, accesat la 28.04.2020. 
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reîncarcă” cu 150 puncte, iar la comiterea abaterilor, contravenientului i se scad din credit un 
număr de puncte de penalizare stabilit în sancțiunea normei materiale. De regulă, pentru o 
abatere contravenientului i se scad 50 de puncte ca penalizare.Atunci când numărul punctelor de 
penalizare a depășit numărul punctelor atribuite și autoritatea abilitată nu are mai mult din ce să 
scadă, contravenientuluii se va aplica amenda. Aici există o excepție la art. 27. 1 din Cod, ”dacă 
numărul punctelor de penalizare stabilit la aplicarea sancțiunii este mai mare decât numărul real 
de puncte rămase din valoarea inițială, atunci se aplică penalizarea doar pentru punctele 
rămase..” (de exemplu, titularului permisului i-a rămas din valoarea inițială doar 50 de puncte, 
iar pentru fapta comisă ar fi trebuit să fie sancționat cu 100 puncte de penalizare. Atunci, 
reprezentantul autorității va aplica doar 50 puncte de penalizare. Deja la următoarea abatere se va 
aplica directsancțiunea amenzii). Totodată, în cazul în care abaterea s-a soldat cu accident rutier 
sau a determinat apariția accidentului, se aplică doar amenda. Pentru informare, în 
Ucrainaamenda se stabilește reieșind dinmărimea venitului lunar mediu pe economie în țară. 

În Ucraina, sancțiunea punctele de penalizare este principală, contravenientului poate să i 
se aplice sau punctele de penalizare sau amenda, în dependență de punctele rămase din valoarea 
inițială. Este mai mult o formă de constrângere cu influență educațională în raport cu cetățenii, 
conducători de autovehicule, în măsura în care să se abțină de la abateri în traficul rutier, pentru 
că ar putea fi sancționați ulterior cu amenzi.La prima vedere, în această conjunctură, sistemul 
punctelor de penalizare din Ucraina este mult mai umanizat decât cele din Republica Moldova și 
România, unde se aplică concomitent și pedeapsa principală și punctele de penalizare (de 
exemplu, amenda și puncte de penalizare), fără a i se oferi contravenientului o a doua șansă. În 
Republica Moldova aproape că nu există sancțiunea avertismentului pentru contravenții din 
domeniul circulației rutiere. Agentul constatator, practic, nici nu poate individualiza pedeapsa 
contravenientului, pentru că toți primesc amenzi și puncte de penalizare, chiar dacă de diferite 
mărimi. Argumentul autorităților pentru înăsprirea pedepselor este numărul mare de încălcări 
admise în trafic, numărul exagerat de accidente rutiere, mai ales acele soldate cu pierderi de vieți 
omenești. 

Pe de altă parte, acest sistem ”umanizat” de aplicare a punctelor de penalizare în Ucraina 
nu și-a demonstrat eficacitatea. În perioada de aplicare (aproximativ 5 ani), siguranța traficului 
rutier a rămas tot atât de precară, pe alocuri chiar s-a înrăutățit. Cu aceste 150 de puncte oferite 
anual, conducătorii de autovehicule ”jonglează”, având la dispoziție întotdeauna trei posibilități 
reale de a încălca regulamentul (pot depăși limita de viteză, pot trece la culoarea roșie), fără a fi 
sancționați. La fel, în legislația Ucrainei, absolut toate încălcările pentru care sunt aplicate 
punctele de penalizare sunt reflectate în art. 122 din Codul cu privire la contravențiile 
administrative ”Depășirea limitei de viteză, circulația pe un sector de drum pe care accesul este 
interzis, alte încălcări de circulație rutieră”. Sintagma alte încălcări este una destul de largă și nu 
stabilește exact abaterile pentru care se aplică sancțiuni. Este o imperfecțiune de lege care oferă 
posibilitatea agenților de circulație de a comiteri abuzuri, acte de corupție. O situație similară am 
avut și în Republica Moldova, când la art. 240 al.3 din Codul contravențional era prevăzută, 
”Încălcarea de către conducătorul  de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei 
rutiere”. Ulterior această normă a fost abrogată, deși se impunea doar o îmbunătățire ai ei. Pentru 
multe încălcări ale Regulamentului circulației rutiere astăzi nu există sancțiuni în lege (de 
exemplu, circulația pe drumurile publice cu luminile aprinse, faza scurtă, în perioada lunilor 1 
noiembrie - 31 martie). 

De asemenea, nu este clar cum va ști conducătorul de vehicule câte puncte i-au fost scăzute 
din valoarea inițială dacă această pedeapsă se stabilește doar în urmafixării automate a încălcării 
dar legea nu prevede astfel de soluție. 

Altă situație, care provoacă discuții controversate, este în legătură cu titularul punctelor de 
penalizare/ subiectul contravențiilor. De multe ori conducătorii de vehicule apelează la șiretlicuri 
atunci când trebuie să indice persoana care s-a aflat la volan în momentul încălcării sau cine este 
titularul punctelor creditate (în Ucraina). Astfel, punctele de penalizare se scriu intenționat eronat 
pe numele unor persoane terțe, care nu au nici o legătură cu încălcarea comisă (de exemplu, pe 
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numele soției/ soțului, prietenilor, altor persoane, important aceștia să dețină dreptul (permisul) 
de a conduce autovehicule). Aceeași situație este valabilă și în cazul Republicii Moldova și al 
României. Mai jos, găsiți soluțiile propuse în legătură cu aceste situații care provoacă 
ambiguități. 

În contextul problemelor expuse mai sus, vom face o referință scurtă la sistemul punctelor 
de penalizare din Germania, recunoscut printre cele mai eficiente din lume.Oamenii de acolo au 
botezat sistemul ca ”spaima conducătorilor auto”. Aceste sancțiuni pot fi aplicate și pietonilor, 
care au împlinit vârsta de 12 ani. Toate încălcările de circulație din Germania și pedepsele pentru 
acestea sunt fixate în Registrul național ”Flensburg” (de la denumirea orașului), care a fost creat 
la 11.10.1956. Cuantumul maxim de puncte de penalizare care poate fi cumulat de un conducător 
auto este de -8 puncte, după care contravenientul este privat de dreptul de a conduce. Fiecare 
punct de penalizare se aplică pentru încălcări grave, contravențiile minore nu atrag după sine și 
puncte de penalizare (de exemplu, utilizarea benzii destinate autobuselor). 

Sistemul abaterilor rutiere din Germania se împarte în patru niveluri: 
- la acumularea 3 puncte de penalizare,Registrul Flensburg nu prevede careva consecințe; 
- la acumularea 4 - 5 puncte de penalizare, contravenientul va primi un aviz de prevenire în 

formă scrisă, ”Ermahnung”, cu invitația de a participa benevol la lecțiile de instruire în domeniul 
circulației rutiere. Pentru participarea la întreg cursul de lecții contravenientului i se va scădea un 
punct de penalizare din acelea acumulate. De scădereapunctului de penalizare conducătorul auto 
se poate folosi odată la 5 ani; 

- la acumularea 6 - 7 puncte de penalizare, contravenientul este înștiințat în scris (în ambele 
cazuri înștiințarea este contra plată și se achită de contravenient) ”Verwarnung”, cu invitația de a 
participa la instruire contra plată, de data această fără scăderea unui punct de penalizare; 

- la acumularea 8 puncte de penalizare, contravenientul este privat de dreptul de a conduce 
mijloace de transport pe o perioadă de 6 luni. Pentru redobândirea acestui drept autoritățile pot 
condiționa conducătorului privat trecerea unui test la medicul psihiatru, ”Idiotentest” (cam ½ din 
ei nu reușesc să treacă testul). Punctele de penalizare acumulate se păstrează în Registru pentru o 
perioadă de la 2 la 10 ani, în funcție de periodicitatea și gravitatea încălcărilor.8 Este un sistem 
bine pus la punct, foarte rigid în raport cu conducătorii indisciplinați, care de-a lungul anilor a 
produs efecte corespunzătoare:ridicarea disciplinei rutiere, reducerea număruluicontravențiilor, 
numărul accidentelor în trafic. Anual sunt aplicate sancțiuni, puncte de penalizare, la cca 2 mln. 
de conducători.Cu toate acestea, mai există unele probleme cu care se confruntă sistemul în ceea 
ce privește constatarea și evidența abaterilorsăvârșite de străini pe teritoriul Germaniei. Astfel, la 
nivelul U.E. se propune implementarea unui Registru electronic unic al statelor membre, pentru 
evidența contravențiilor rutiere, la fel, măsuri comune de prevenire și combatere a încălcărilor de 
către participanții la trafic. 

Un alt subiect relevant în contextul cercetării noastre ține de anularea și evidența punctelor 
de penalizare. 

În Republica Moldova, punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni 
de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin 
hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule. Începând cu 19.07.2018 a intrat în 
vigoare un aliniat nou la art.36 la Codul contravențional, alin.(31), care prevede anularea 
punctelor de penalizare laprezentarea documentului confirmativ care atestă trecerea programului 
special de instruire pentru anularea punctelor de penalizare. Doar că, aici apăruse o problemă, 
care nu a fost soluționată până la moment,, în competența cărui instituții a statului să-i atribuie 
elaborarea și aprobarea programelor speciale și, respectiv, instruirea contravenienților în baza 
lor. Inițial s-a propus ca aceasta să fie desemnată instituția probațiunii, din perspectiva că ultima 
asigură executarea sancțiunilor alternative la detenție. Într-un final s-a decis să rămână în 
competența Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În conformitate cu Legea 
Republicii Moldova nr.138 din 19.07.2018 privind modificarea unor acte legislative, a fost 

 
8A se vedea : http://germany.nashieu.com/interesno/kakie-shtrafy-poluchayut-voditeli-v-germanii-podrobnyj-
razbor/, accesat 27.04.2020. 
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completată Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutiercu noțiunea de Program de 
instruire a conducătorilor vehiculelor9, în scopul reeducării și sensibilizării conducătorilor 
vehiculelor sancționați contravențional cu privire la consecințele încălcării prevederilor 
regulamentului circulației rutiere. Această propunere legislativă a fost elaborată în contextul 
Conceptului adoptat de Inspectoratul General al Poliției al MAI privind apropierea poliției de 
comunitate. Programul dat se va efectua contra plată, iar după finalizarea lui se va întocmi un 
raport de evaluare a contravenientului, pentru stabilirea sporirii sau diminuării comportamentului 
vizat de specificul programului, dar şi impactului programului asupra conduitei persoanei în 
ansamblu. Cu regret, până la moment acest model de program, nici măcar nu a fost elaborat și 
mecanismul nu a fost pus în aplicare. 

În România punctele de penalizare aplicate se anulează de la sine la trecerea a șase luni de 
la data primirii iar suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de 
penalizare acumulate până în acel moment. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce 
anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.10 

În ceea ce privește evidența punctelor de penalizare şi modalitatea de asigurare a accesului 
titularului de permis de conducere la informaţia despre punctele de penalizare, acestea sunt 
reglementate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 493 din 14.08.200911. La nivel 
teritorial evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere, sancțiunilor și punctelor de 
penalizare aplicate este realizată de organele de poliție teritoriale, iar la nivel central de 
subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Titularul permisului de conducere poate solicita informații cu privire la numărul de puncte 
de penalizare care i-au fost aplicate, precum și cu privire la cazierul său contravențional. Astfel, 
titularul de permis depune o cerere scrisă, personal sau prin reprezentantul legal, în adresa 
organului teritorial al poliției rutiere în raza căruia își are reședința, care se examinează în termen 
de 10 zile. Serviciile sunt contra plată. 

În România, evidenţa punctelor de penalizare se ţine de către poliţia rutiera, iar potrivit 
legii, titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obțină, personal, la sediul poliției 
rutiere din județul care îl are în evidență, informații cu privire la numărul de puncte ce i-au fost 
aplicate.12 

În Ucraina, bilanțul punctelor de penalizare și a punctelorrămase din valoarea atribuită la 
începutul anului se asigură într-un Registru electronic de stat. Perioada de prescripție a punctelor 
este timpul rămas până la finele anului calendaristic. 

 
Concluzii și recomandări 

 
Având în vedere informațiile prezentate mai sus, venim cu următoarele concluzii și 

propuneri, care ar îmbunătăți sistemul național de aplicare a punctelor de penalizare: 
1. Statul trebuie sa achiziționeze urgent dispozitive suficiente pentrusistemulautomatizat de 

monitorizare foto-video a traficului, cu capacitatea tehnică de fixare a tuturor încălcărilor din 
domeniul circulației rutiere, inclusiv cu implicarea pietonilor. Din punct de vedere al numărului 
crescut de autovehicule care circulă pe drumurile din republică, este aproape imposibil ca statul 
să asigure prezența fizică a agenților de circulație pentru supravegherea traficului în fiecare 
intersecție. În ansamblu acest sistem de monitorizare va fi util nu doar la descoperirea faptelor 
contravenționale, dar și a altor ilicite. Totodată, este foarte important ca monitorizareafoto-video 

 
9Legea Republicii Moldova nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier. În : Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova Nr. 103-106 din 20.07.2007, art. 2. 
10Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195 din 12.12.2002, privind circulaţia pe drumurile publice, art. 
103 al (4 și 5). 
11 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 493 din 14.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și asigurarea accesului titularului permisului de conducere la 
informația despre punctele de penalizare. 
12Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195 din 12.12.2002, privind circulaţia pe drumurile publice, art. 
108. 
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să fie aplicată strict în scopul identificării încălcărilor și nu pentrualte interese personale, cum ar 
fi monitorizarea itinerarului de deplasare a unor persoane, ș.a. 

Referitor la utilitatea acestui sistem de constatare și penalizare a pietonilor, multe cauze 
contravenționale din domeniul circulației rutiere sunt provocate de/sau cu participarea pietonilor. 
Sancționarea cu amendă nu este suficientă pentru a disciplina pietonii, mai ales acei care încalcă 
sistematic. Cumularea unui anumit număr de puncte de penalizare ar putea condiționa de 
exemplu, participarea la training-uri de securitatea traficului din contul personal al 
contravenientului, aplicarea altor măsuri de constrângere statală. 

2. Fixarea încălcărilor circulației rutiere din profilul din față al autovehiculelor, pentru a 
putea identifica imediat contravenientul. Au fost discuții controversate în privința fotografierii și 
prelucrării imaginilor din interiorul autovehiculelor, precum că ar afecta dreptul la viața privată. 
Considerăm că, încălcarea dreptului la viața privată se justifică atunci când se naște un raport 
juridic contravențional, penal sau de altă natură. Este important ca sistemul de monitorizare foto-
video să fixeze numai autovehiculele cu care s-au admis abateri de la regulament și nicidecum 
orice participant la trafic. Tot aici, prin lege ar trebui interziși și sancționați conducătorii de 
vehicule care poartă cagule pe cap sau orice alte tip de haine care le acoperă fața (este o normă 
aplicată în multe state din Occident). Și această normă ar putea fi criticată în ceea ce privește 
încălcarea unor drepturi. Dar, deținerea permisului de conducere eliberat de autoritățile statului 
nu este un drept absolut, participantul la trafic având și multe obligațiuni (de exemplu, de a 
respecta viteza, de a-și pune centura de siguranță, de a se asigura că autovehicul nu are defecțiuni 
tehnice). Pentru a garanta siguranța socială, siguranța circulației rutiere statul trebuie să aibă la 
dispoziție pârghii de a monitoriza participanții la trafic, prin stabilirea unor reguli stricte, pe 
alocuri chiar nepopulare. Aceasta se justifică prin asigurarea respectării altor drepturi 
fundamentale precum dreptul la viață. Nu trebuie să uităm că au drepturi atât și alți participanți la 
traficul rutier, cât și subiecți, care sunt în afara traficului rutier. Totodată, nimeni nu te poate 
obliga să te deplasezi cu mașina (chiar dacă deții permisul), oamenii se pot deplasa oricând cu 
transportul public. Iar, dacă ai decis să devii participant la trafic trebuie să-ți asumi și niște 
obligații instituite de stat. 

3. Modificarea și completarea Codului contravențional cu prevederi, care să specifice exact 
contravențiile grave pentru care se aplică punctele de penalizare. În prezent, sancțiunea puncte de 
penalizare se aplică aproape în toate cazurile de contravenții din domeniul circulației rutiere, iar 
în această situație scade din valoarea teoretică și aplicativă a sancțiunii date. De exemplu, pentru 
conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil… se sancţionează cu amendă 
de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (art. 230 al. (1)). Pentru 
astfel de încălcare nu este cazul să aplici puncte de penalizare, pentru că nu constituie încălcare 
gravă și pericolul social, în acest caz, este destul de redus. Punctele de penalizare este o pedeapsă 
mai aspră, cu consecințe ”agresive” și trebuie aplicată pentru cazuri de încălcări grave.  

4. Stabilirea unei perioade determinate, de trei zile lucrătoare, pentru examinarea de către 
instanța de judecată a cauzelor contravenționale privind privarea de dreptul special (dreptul de a 
conduce autovehicule) în urma cumulării 15 puncte de penalizare. Această normă procesuală este 
necesară pentru a restricționa accesul contravenienților de la conducerea autovehiculului, dacă au 
cumulat limita maximă de puncte de penalizare stabilită, inclusiv pentru ridicarea permisului de 
conducere. Actualmente, există o mulțime de contravenienți, care au cumulat numărul maxim de 
puncte și continuă să conducă autovehicule pe drumurile republicii, având asupra lor și permisul 
de conducere. 

5. La cumularea unui număr stabilit de puncte de penalizare, de exemplu 10, autoritățile să 
poată obliga contravenientul să participe, pe cont propriu, la cursuri de instruire privind siguranța 
socială în traficul rutier, trening-uri psihologice pentru conducătorii auto,care încalcă sistematic 
regulile circulației rutiere. 

6. Implicarea autorităților publice locale în combaterea contravenționalității rutiere. Astfel, 
primăriile, consiliile locale trebuie interesate în asigurarea securității traficului rutier din 
localitățile pe care le administrează. Autoritățile localetrebuie să aibă posibilitatea de a contribui 
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la achiziționarea dispozitivelor de monitorizare a circulației în localitate, iar pentru motivație, 
sursele financiare acumulate din sancțiunisă vină în bugetele locale. Totodată, poliția localăar 
trebuisă aibă acces la Registrul național de evidență a contravențiilor fixate pentru examinarea 
lor (inclusiv aplicarea punctelor de penalizare), reieșind din competența funcțională. 
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Abstract 
 

 The article represents a research on the development of nuclear activities in Romania 
from the perspective of environmental protection. The motivation is the maintenance of public 
order and security, the life and safety of persons, the heritage and the need to ensure a healthy 
environment. Carrying out activities with these goods and materials is subject to a special legal 
regime, in order to prevent any facts that may have very serious consequences for society. 
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1. Introducere 

Necesitatea desfășurării în condiții de siguranță deplină a activităților nucleare din 
România, datorită pericolului foarte mare pe care îl reprezintă folosirea necorespunzătoare a 
acestora pentru ordinea și securitatea publică, pentru viața și siguranța persoanelor, a 
patrimoniului și chiar a statului a impus obligația ca acestea să fie supuse unui regim juridic 
special, pentru a preveni producerea unor fapte dăunătoare societății. Toate acestea au determinat 
legiuitorul să reglementeze aceste aspecte, fiind adoptată astfel, Legea nr. 111/1996 privind 
desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996). 

Actul normativ menționat a fost gândit și elaborat în scopul protejării unor valori sociale 
deosebit de importante prin mijloacele dreptului penal, împotriva unor fapte prin care se aduc sau 
se pot aduce prejudicii deosebite sănătății oamenilor, animalelor, plantelor, mediului 
înconjurător, proprietății sau chiar statului. 

Legea sus menționată este o lege specială care cuprinde și norme penale prin cere sunt 
reglementate infracțiunile în ceea ce privește desfășurarea în siguranță a activităților nucleare 
(art. 44-46). 

1. În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 44 alin (1), efectuarea unei activități 
dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) și la art. 38 alin. (1), fără a 
avea autorizația corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infracțiune și se pedepsește după 
cum urmează: 

a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activitățile prevăzute la: art. 2 lit. a) 
privitoare la cercetarea, proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția sau montajul, conservarea 
instalațiilor nucleare; art. 2 lit. b, d și g, percum și la art. 38 alin. 1; 
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b) cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea 
neautorizată a unor activități prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcțiune, 
exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul și exportul instalațiilor nucleare; art.2 lit.c,e și f. 

În strânsă legătură cu infracțiunea reglementată prin art. 44 trebuie menționate și alte 
texte și concepte cu care operează legea pe care o analizăm. 

 
2. Activități și surse pentu care se aplică prevederile Legii nr. 111/1996 

 
În legătură cu aspectul semnalat la art. 2 arată că prevederile prezentei legi se aplică 

următoarele activități și surse: 
a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, producția, construcția, montajul, punerea în 

funcțiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul și exportul obiectivelor și instalațiilor 
nucleare; 

b)  mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu; 
c) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, 

tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul și 
exportul materialelor nucleare și radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deșeurilor 
radioactive și a dispozitivelor generatoare de radiații ionizate; 

d) furnizarea și utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiațiilor ionizate a 
materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizate, precum și a 
mijloacelor de conteinerizare sau de transport, special amenajate în acest scop; 

e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul, importul matrialelor, 
dispozitivelor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege. 

f) deținerea, transferul, importul și exportul informațiilor publicate, aferente materialelor, 
dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru producerea armelor nucleare sau a altor 
dispozitive nucleare explozive. 

Activități autorizate de Ministrul Sănătății. Potrivit art. 38 alin. (1) Ministerul Sănătății 
autorizează: a) introducerea în circuitul economic și social în vederea utilizării sau consumului 
de către populație a produselor care au fost supuse iradierii sau care conțin materiale radioactive; 
b) utilizarea pentru diagnostic și tratament medical a surselor închise, deschise, a dispozitivelor 
generatoare de radiații ionizate și a produselor farmaceutice care conțin materiale radioactive. 

În ceea ce privește infracțiunea propriu-zisă reglementată prin art. 44 obiectul juridic 
special îl constituie relațiile sociale privitoare la desfășurarea în siguranță a activităților nucleare 
în scopuri exclusiv pașnice, astfel încât să se îndeplinească condițiile de securitate nucleară, de 
protecție a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, cu riscuri 
minime potrivit reglementării și cu respectarea obligațiilor ce decurg din acordurile și convențiile 
internaționalela care România este parte. 

Obiectul material îl constituie materialele nucleare, întrucât activitățile incriminate fac 
trimiteri nemijlocit la acestea ca de exemplu combustibil nuclear, deșeuri radioactive, instalații 
de iradiere, instalații nucleare, obiective nucleare, material radioactiv, materiale nucleare, 
materie primă nucleară etc. 

În cazul în care fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea, ori au fost 
infectate sau distruse unele bunuri obiectul material îl formează corpul persoanei vătămate sau 
respectivele bunuri infectate, degradate sau distruse. 

Subiectul activ nemijlocit poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile răspunderii 
penale și care efectuează una din activitățile prevăzute de art. 2 și art. 38 alin. 1 fără a avea 
autorizația corespunzătoare prevăzută de lege. Participația în cazul acestei infracțiuni este 
posibilă sub toate formele sale. Latura obiectivă constă în acțiunea de a efectua una din 
activitățile prevăzute la art. 2 și la art. 38 alin. 1 fără a avea autorizația corespunzătoare 
prevăzută de lege. Am putea exemplifica în acest sens, acțiunile de cercetare, proiectare, 
amplasare, producție, montaj, punere în funcțiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, 
importul și exportul obiectiveor și instalațiilor nucleare făra a deține autorizație din partea 

292



Ministrerului Sănătății. Din lectura prevederilor legale rezultă că latura obiectivă are un conținut 
alternativ ce poate fi realizat prin oricare din faptele enumerate la art. 2 și la art. 38 alin. 1, fapte 
care se efectuează fără autorizație. Deci, cerința esențială este ca activitățile prevăzute la art. 2 și 
la art. 38 alin. 1 să fie săvârșite fără drept, adică prin încălcarea dispozițiilor legale, în sensul că 
făptiutorul nu este îndreptățit să efectueze respectiva acțiune. 

În cazul infarcțiunii incriminate la art. 44 urmarea imediată constă în crearea unei stări de 
pericol pentru viața și integritatea corporală a persoanelor, pentru patrimoniu și pentru ordinea și 
siguranța publică. Infracțiunea prevăzută de art. 44 este susceptibilă de a parcurge toate etapele 
de desfășurare ale unei fapte penale intenționate, însă legiuitorul a incriminat numai tentativa la 
infracțiune prevăzute la alin. 1 lit. b (art.44 alin. 2) și fapta consumată. 

Infracțiunea se consumă în momentul în care se săvârșește oricare dintre acțiunile 
incriminate, moment în care se produce și urmarea periculoasă a faptei, adică starea de pericol 
pentru valorile sociale protejate de lege. 

Latura subiectivă constă în vinovăție manifestată sub forma intenției directe sau indirecte. 
În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 45 alin. (1), scoaterea din funcțiune în 

totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere și control instalate în condițiile art. 31 
alin. 1 lit. b și alin. 2, fără a avea motive ce decurg din cerințele de securitate nucleară sau 
radioprotecție, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă se pedepsește cu închisoare de la 
6 luni la 3 ani. 

În strânsă legătură cu infracțiunea reglementată prin art. 45 alin. 1 trebuie menționate și 
alte texte din lege. Regimul de control. Potrivit art. 30 din lege controlul preventiv, operativ-
curent și ulterior al respectării prevederilor reprezentei legi și a reglementărilor emise în 
conformitate cu art. 5 se efectuează de către reprezentanții comisiei anume împuterniciți la 
solicitanți sau la titularii de autorizații. Controlul se efectuează în incinta în care aceștia 
desfășoară activități supuse regimului de autorizare, în orice loc care ar putea avea legături cu 
aceste activități sau la oricare altă persoană fizică sau juridică ce ar putea desfășura activități, 
deține instalații, materiale, alte surse sau informații prevăzute la art. 2. 

Drepturile ce le au reprezentanții comisiei, în exercitarea mandatului de control. În 
conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. b acești reprezentanți au printre altele și dreptul să 
efectueze măsurătorile și să instaleze echipamentul de supraveghere nuclear. Pe de altă parte, 
alin. 2 al art. 31 arată că, prevederile alin. 1 (al art. 31) se aplică, în măsura în care acordurile 
internaționale la care România este parte o prevăd, și persoanelor aprobate de Guvernul 
României, care efectuează, în prezența reprezentanților desemnați de comisie, controalele 
prevăzute în aceste acorduri internaționale. 

În ceea ce privește infracțiunea propriu-zisă incriminată prin art. 45 alin. (1) obiectul 
juridic îl constituie relațiile sociale potrivitoare la desfășurarea în siguranță și funcționarea în 
condiții de securitate a echipamentelor de supraveghere și control, instalte în condițiile prevăzute 
de lege. Obiectul material al acestei infracțiuni poate fi orice bun, respectiv echipamente de 
supraveghere și control care au fost instalate de organele competente în mod legal. În cazul când, 
de exemplu, s-au produs diverse vătămări corporale ale integrității corporale sau sănătății 
persoanei, ori alte distrugeri de bunuri, obiectul material îl constituie corpul persoanei vătămate 
sau bunurile respective. 

Subiectul activ poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și 
comite o asemenea faptă. Această infracțiune poate fi săvârșită de mai multe persoane, 
participația fiind susceptibilă de a fi realizată în toate formele ei (coautori, instigatori sau 
complici). Subiectul pasiv principal este statul, iar în secundar persoana asupra căreia s-au frânt 
consecințele infracțiunii. 

Latura obiectivă constă în acțiunea de a scoate din funcțiune, în totalitate sau în parte, 
echipamentele de supraveghere și control instalate în mod legal fără a avea motive ce decurg din 
cerințele de securitate nucleară sau radioprotecție. Așa de exemplu, făptuitorul scoate din 
funcțiune unele instalații sau ansambluri mecanice care conțin materie primă sau materiale 
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fisionabile special destinate folosirii într-un reactor nuclear în scopul producerii energiei 
nucleare. 

Scoaterea din funcțiune constă în înlăturarea echipamentelor de supraveghere și control 
(de exemplu, mutarea fără drept a unor asemenea echipamente).                 

Conform art. 5, alin (1) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este 
abilitată să emită reglementări pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de 
protecție împotriva radiațiilor ionizate, de asigurare a calității de control al neproliferării armelor 
nucleare, de protecție fizică și de intervenție în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de 
autorizare și control, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control 
nuclear. 

Acțiunea susmenționată presupune aducerea în stare de neîntrebuințare, în stare de 
nefuncționare a acelor echipamente care au fost scoase din activitatea propriu-zisă. Urmarea 
imediată constă din schimbarea negativă, în râu a capacității de utilizare a echpamentelor pe care 
o aveau atunci când era în funcțiune. De menționat este faptul că între oricare din acțiunile ce pot 
forma elementul material și urmarea imediată trebuie să existe o legătură de cauzalitate. De 
regulă, acțiunile specifice infracțiunii pe care o analizăm produc aproape inevitabil urmarea 
imediată. Fapta penală pe care o analizăm este susceptibilă a se comite în toate formele, însă 
actele de pregătire cât și tentativa nu sunt pedepsite. 

Infracțiunea se consumă în momentul în care executarea acțiunii de scoatere din 
funcțiune a ajuns la capăt și s-a produs urmarea imediată. De asemenea, menționăm că această 
faptă se poate săvârși în formă continuată (ipoteză în care epuizarea are loc o dată cu comiterea 
ultimului act din componența activității infracționale). 

Latura subiectivă constă în vinovăție, care se poate manifesta sub forma intenției directe 
sau indirecte ori sub forma cuplei (art. 45 alin. 2). În cazul când fapta constituie o infracțiune 
gravă, pedeapsa se aplică în raport cu consecințele produse (de exemplu, se pot produce diferite 
degradări, distrugeri de bunuri etc.). 

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 46 alin. (1), dezvoltarea, fabricarea, 
deținerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive 
explozive nucleare se pedepsește cu închisoare de la 10 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. 

Potrivit alin. 2, dacă faptele prevăzute la alin. 1 au avut ca urmare moartea uneia sau a 
mai multor persoane, ori alte alte consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoare pe viață 
sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unori drepturi. În conformitate cu prevederile 
alin. 3, tentativa se pedepsește. În strânsă legătură cu infracțiunea reglementată prin art. 46 
trebuie menționate și alte lămuriri și precizări. 

Astfel, arma nucleară este cel mai puternic mijloc de nimicire în masă, fiind capabilă să 
producă în timp scurt, pierderi mari, să provoace distrugeri ale diverselor obiective, să creeze 
zone mari de infectare radioactivă și totodată să prezinte un pericol deosebit pentru oameni. 

Efectul distructiv al armei nucleare este determinat de energia nucleară obținută la 
schimbarea nucleelor atomilor unor elemente chimice grele, prin reacția nucleară (de fisiune) sau 
la unirea nucleelor atomilor unor elemente chimice ușoare prin reacția termonucleară (de 
fuziune). Dispozitivele exploziei nucleare se referă la diverse componente ale armei nucleare. 

În ceea ce privește infracțiunea propriu-zisă incriminată prin art. 46, obiectul juridic îl 
constituie relațiile sociale referitoare la viața și integritatea corporală a persoanelor, la 
patrimoniu, la întreaga ordine și siguranță publică, relații care sunt asigurate prin respectarea 
regimului armelor nucleare sau oricăror dispozitive explozive nucleare, întrucât datorită 
atitudinii pe care o au aceste materiale de a declanșa energii de o deosebită intensitate, constituie 
o sursă de mare pericol și primejdie pentru aceste valori sociale de o mare însemnătate. 

Obiectul material îl constituie armele nucleare sau oricare dispozitive explozive nucleare. 
În cazul în care fapta a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, ori alte 
consecințe deosebit de grave (de exemplu, distrugeri de bunuri importante) infracțiunea are ca 
obiect material și corpul persoanei sau diverse bunuri. Subiectul activ nemijlocit nu este calificat, 
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putând fi orice persoană care îndeplinește condițiile cerute de lege, participația fiind posibilă în 
toate formele sale. 

Subiectul pasiv principal este statul, iar în secundar persoana fizică sau juridică asupra 
căreia s-au răsfrânt consecințele faptei în cazul variantei agravate. Latura obiectivă în varianta tip 
(art. 46 alin. 1) și varianta agravată (art. 46 alin. 2) constă în una din următoarele acțiuni 
dezvoltarea fabricarea deținerea importul, exportul tranzitul sau detonare a armelor nucleare sau 
a oricăror dispozitive explozive nucleare. 

A dezvolta arme nucleare sau dispozitive nucleare însemnând o acțiune de extindere, 
dobândind proporții însemnate cu aceste bunuri. A fabrica arme nucleare sau dispozitive 
explozive nucleare înseamnă a produce asemenea arme sau dispozitive ce evocă un proces 
tehnologic industrial. Deținerea înseamnă primirea ori păstrarea de asemenea bunuri. 

Importarea presupune o acțiune de a aduce în țară a armelor nucleare sau dispozitive 
explozive nucleare.A exporta înseamnă activitate de a vinde, de a aduce în afara țării asemenea 
bunuri.Tranzitarea se referă la trecerea de arme nucleare sau dispozitive explozive nucleare 
dintr-o țară în alta.Detonarea armelor nucleare sau a dispozitivelor explozive presupune 
declanșarea.Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru viața și integritatea 
corporală a persoanelor, pentru patrimoniul public și privat, precum și pentru întreaga ordine și 
siguranță publică. La varianta agravată prevăzută de art. 46 alin. 2 se produce moartea uneia sau 
mai multor persoane, ori alte consecințe, deosebit de grave 

În conformitate cu prevederile art. 146 din C. penal, prin „consecințe deosebit de grave” 
se înțelege o pagubă materială mai mare de 50 000 000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a 
activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se refera art.145, ori 
alte persoane juridice sau fizice. Fapta penală pe care o analizămeste susceptibilă de toate 
formele, însă legiuitorul a incriminat numai tentativa și fapta consumată. Infracțiunea se 
consumă în momentul în care se săvârșește oricare dintre acțiunile incriminate, moment în care 
se produce și urmarea periculoasă a faptei, adică starea de pericol pentru asamblul valorilor 
sociale apărate de lege. 

La varianta agravată prevăzută de art. 46 alin. 2 fapta se consumă odată cu producerea 
consecințelor arătate în text. Mai este de menționat, că fapta poate căpăta caracter de infracțiune 
continuă sau continuată. Latura subiectivă constă în vinovăție care se poate manifesta sub forma 
intenției. Sub aspect procesual semnalăm faptul că în cazul infracțiunilor analizate acțiunea 
penală se pune în mișcare din oficiu iar cercetarea și judecarea cade în competența organelor 
stabilite de lege. În conformitate cu prevederile art 59 - Legea nr 61/1974 cu privire la 
desfășurarea activităților în domeniul nuclear din România și Legea nr. 6/1982 privind asigurarea 
obiectivelor și instalațiilor nucleare precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se 
abrogă cu excepția dispozitiilor referitoare la promovarea și desfășurarea activității de cercetare 
științifică în domeniul nuclear. Dispoziții în raport cu prevederile Codului penal. În cadrul 
capitolului III din Titlul VII (infracțiuni contra siguranței publice) al actualului Cod penal este 
prevăzută și în infracțiunea de nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii 
radioactive. 

Astfel, potrivit art. 345 alin. (1) Codul penal reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 
345 pct 4 din legea nr. 187 din 2012 art. 345, astfel că acesta are următorul cuprins, primirea, 
detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, productia, 
procesarea, manipularea, depozitarea intermediara, importul, exportul ori depozitarea finala, 
transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice 
operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si 
interzicerea exercitarii unor drepturi. 

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu 
inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. 

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au 
produs vatamarea corporala a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 
15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. 
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(4) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia 
sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea 
exercitarii unor drepturi. La alin. (5) se prevede, dacă faptele prevăzute la alin. l (1) (3) și (4) au 
fost săvârșite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

La alin. (6) este prevăzută excepția de la dispozițiile art. 137 alin. 2 în sensul că, suma 
corespunzătoare unei zile, amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 LEI și 25000 
lei. Art. 345 din Codul penal, cât și din cel al normelor de incriminare cuprinse în legea nr. 111/ 
1996 (rămân în vigoare), legiuitorul român a realizat concordanță între normele legislației interne 
cu cele din convenții în domeniul regimului materialelor nucleare și a altor materii radioactive.  

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive a fost 
incriminată pentru prima oară în textul introdus prin Legea nr. 140/ 1996 (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 289 din 14 noiembrie 1996), prin modificarea nouă au fost mărite limitele speciale ale 
pedepsei cu închisoarea.  

 
3. Concluzii 

 
În Codul penal s-a adăugat prin art. 245 pct. 34 din legea nr. 187/ 2012 anumite 

modificări normative cum sunt: producția, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, 
importul, exportul, ori depozitarea finală a materialelor nucleare ori a altor materii radioactive.  

Varianta sustragerii sau distrugerii materialelor nucleare a fost limitată în art. 345 alin. 2 
Cod penal numai la acțiunea de sustragere. Pe de altă parte, în art. 345 alin. 3 din Codul penal a 
fost adus într-o variantă de incriminare a împrejurărilor prin care săvârșirea faptelor în legătură 
cumaterialele nucleare sau a altor materii radioactive ori sustragerea acestora și care au avut ca 
urmare punerea altor persoane sau bunuri în pericol, ori s-a produs o vătămare corporală a uneia 
sau mai multor persoane, iar într-o altă variantă prevăzută în art. 345 alin. 4 când faptele au avut 
ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. Aceasta pentru a păstra ierarhia importanței 
valorilor sociale, dând prioritate celor privitoare la integritatea corporală sau viața persoanei. 

Prin art. 245 din legea nr. 187/ 2012 în alin. 5 al art. 345 Codul penal a fost introdusă o 
nouă variantă de incriminare a faptei de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al 
altor materii radioactive ca variantă aferentă a faptelor prevăzute în alin. (1), (3) și (4) când sunt 
săvârșite din culpă. 
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Abstract 
 

 In the current situation, marked by the crisis caused by the COVID-19 virus worldwide, when 
certain human rights have been limited and sometimes even violated, at the level of all states where the 
state of emergency was established, a research dedicated to the concept of "Public interest", in terms of 
legislation in Moldova compared to Romania, is a current issue. 
 The importance of the correct understanding of the notion / concept of public interest lies in the 
fact that the public interest serves as one of the main arguments / justifications for issuing decisions by 
some public authorities meant to influence in some cases the whole society. 
 The purpose of this article is to identify the legal framework in which the concept of public 
interest is used, and in what context the legislator from the Republic of Moldova and Romania operates 
with the notion of public interest. 
 The legislator from the Republic of Moldova, unlike the one from Romania, does not explicitly 
define in the text of the law what information of public interest represents, and this can generate certain 
extensive interpretations, sometimes even abusive ones. 
 The public interest serves as one of the main arguments when it comes to issuing decisions by 
some public authorities in order to regulate certain crisis situations or more complicated as was the case 
with the establishment of the state of emergency caused by the COVID-19 virus. 
Keywords: public interest, decisions, public authority, Administrative code, the legal framework 
 

Introducere 
 

În condiţiile situației actuale, marcată de criza provocată de virusul COVID-19 la nivel 
mondial, când anumite drepturi ale omului au fost limitate și uneori chiar și încălcate, la nivelul 
tuturor statelor în care a fost instaurată starea de urgență, o cercetare consacrată conceptului de 
„interes public”, prin prisma legislației din RM comparativ cu cea din România, reprezintă un 
subiect actual. Importanța înțelegerii corecte a noțiunii/conceptului de interes public, rezidă din 
faptul că anume interesul public servește drept unul dintre principalele argumente/justificări 
pentru emiterea unor decizii de către unele autorități publice menite să influențeze în unele 
cazuri întreaga societate.  

Scopul acestui articol, este de a identifica cadrul legal în care este utilizat conceptul de 
interes public, și în ce context legiuitorul din RM  și România operează cu noțiunea de interes 
public. 

Prevederi legale 
 

Ca punct de pornire pentru analiza conceptului de interes public în legislația națională, 
adică din RM, servesc prevederile legii supreme din RM și anume Constituția RM2, unde 

 
1Doctorand, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din RM, pascarunicolae95@gmail.com 
2Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994 (în vigoare 27.08.1994) Republicat, Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr.78 art.140 din 29.03.2016 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994. 
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sintagma de interes public o identificăm în două articole constituținale și anume în art.34 alin. (1) 
și art. 127 alin. (4). 

Potrivit art. 34 alin. (1) din Constituție, persoanei îi este garantat dreptul de a avea acces 
la orice informaţie de interes public. În redacția textului constituțional sintagma de interes 
public, este redată general, iar acest fapt poate permite diverse interpretări, în unele cazuri chiar 
și abuzuri. Pentru a evita asemenea situații, prevederile articolului constituțional prenotat, trebuie 
analizate prin prisma Legii privind accesul la informație nr. 982-XIV din 11.05.2000 (în vigoare 
28.07.2000)3, (în continuare – Legea nr.982/ 2000). Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.982/ 
2000, în partea ce ține de definirea expresă a ce reprezintă o informație de interes public, și ce 
categorie de informație poate fi atribuită la categoria de informație de interes public, putem 
menționa faptul că în legislația națională, legiuitorul nu definește expres care informație poate fi 
catalogată drept informație de interes public.  

De asemenea, în Legea nr.982/2000, legiuitorul nu operează cu noțiunea de informații de 
interes public, ci cu cea de informație oficială. În acest sens, potrivit Legii nr.982/2000, prin 
informaţii oficiale se subânțeleg informații aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de 
informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori 
persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept. 
Totodată, furnizorul de informaţii4, în conformitate cu competenţele care îi revin, este obligat să 
asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public. 

Dacă legiuitorul nu definește expres în textul legii ce reprezintă o informație de interes 
public, atunci în literatura de specialitate, unii autori definesc  informaţiile de interes public ca 
fiind: ,,orice date sursa cărora sunt instituţiile publice. La ele se referă: instituţii ale 
administraţiei de stat, naţionale, locale, instituţii cu vocaţie naţională, autorităţile naţionale ş.a. 
sau chiar instituţii de drept privat, dacă acestea folosesc în activitatea lor resurse publice 
(bugete, proiecte, personal, resurse materiale ş.a.). Caracterul public al informaţiilor de interes 
public evidenţiază faptul că aceste informaţii trebuie să fie accesibile opiniei publice.”5  

De asemenea, cu titlu de drept comparat, putem menționa că în România de exemplu, 
legiuitorul definește în textul legii expres că prin informație de interes public se înțelege orice 
informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții 
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației6. 

Reieșind din cele prenotate, rezultă că interesul public în cazul accesului la informație de 
interes public, se referă la dreptul oricărei persoane, de a fi informată prompt, corect și clar 
asupra măsurilor preconizate și mai ales asupra măsurilor luate de autorităţile publice, la accesul 
liber la sursele de informare publică, posibilitatea persoanei de a recepţiona direct și în bune 
condiţii emisiunile radiofonice și televizate, obligaţia autorităţilor publice de a crea condiţiile 
materiale și juridice necesare pentru difuzarea liberă și amplă a informaţiei de orice natură7. 

Cu referire la art. 127 alin. (4) din Constituție, putem menționa faptul că  sintagma de 
interes public este coroborată cu bunurile din domeniul public al statului. Interesul public în 
acest caz fiind înțeles ca interesul întregii comunităţi în legătură cu anumite bunuri. Astfel, dacă 
bunurile, prin natura lor servesc utilităţii sau interesului public, ele vor alcătui obiectul dreptului 
de proprietate publică, pentru care legiuitorul a instituit un regim juridic diferit de cel al dreptului 
de proprietate privată. Prin bunuri de utilitate sau interes public se înţeleg acele bunuri care, prin 
natura lor, sunt destinate a fi folosite de membrii societăţii8. 

 
3 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.88-90 art.664 din 28.07.2000. 
4 În art. 6 alin. (2) din  Legea nr.982/2000, sunt enumerați care sunt furnizori de informaţii, adică posesori ai 
informaţiilor oficiale, obligaţi să le furnizeze solicitanţilor în condiţiile legi. 
5 Olesea MOISEEV. VALOAREA INFORMAŢIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EXISTENȚEI ȘI COMPETENȚEI 
SOCIALE.  Revista STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE , 2018, nr.8(118). Seria științe sociale, p.171-175. 
6 Art. 2 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Publicată în  
MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. 
7 Hotărârea Curții Constituționale nr. 1 din 11.01.2000 (Monitorul Oficial nr. 8-9/3 din 20.01.2000). 
8 http://www.constcourt.md/public/files/file/informatie_utila/Comentariu_Constitutie.pdf (accesat la data de 
10.06.2020) pag. 471. 
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Aferent prevederilor constituționale prenotate, sintagma de interes public o putem 
identifica într-o multitudine de legi organice (legi speciale, Coduri),  în unele din legi interesul 
public, fiind chiar definit. 

În acest sens, potrivit art. 2 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 
23.04.20109 (în continuare -  Legea nr. 64/2010), interesul public, este definit de legiuitor ca: 
,,interes al societăţii (şi nu simpla curiozitate a indivizilor) faţă de evenimentele ce ţin de 
exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau faţă de alte probleme care, în mod 
normal, trezesc interesul societăţii sau al unei părţi a ei”. De asemenea, potrivit art. 4 și art. 6 
din Legea nr. 64/2010, orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin 
intermediul mass-mediei, iar mass-media la rândul său are sarcina de a informa publicul asupra 
problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, 
investigaţii jurnalistice în probleme de interes public. Totodată, pentru identificarea 
problemelor/chestiunilor de interes public, așa cum a reținut și Curtea Constituțională în una 
dintre deciziile sale10, dar și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în mai multe decizi11, 
definirea a ceea ce poate constitui un subiect de interes public va depinde de circumstanțele 
fiecărui caz, or, interesul public se referă la chestiuni care afectează publicul într-o asemenea 
măsură, încât acesta să manifeste un interes în mod legitim, care îi atrage atenția sau care îl 
privește într-o măsură semnificativă, în special pentru că afectează bunăstarea cetățenilor sau 
viața comunității. Acesta este și cazul chestiunilor apte să dea naștere unor controverse 
considerabile, care privesc o problemă socială importantă sau care implică o problemă cu privire 
la care publicul ar avea un interes să fie informat. 

O altă definiție identificată în prevederile legale naționale a interesului public o putem 
regăsi în art. 18 din Codul administrativ12.  

Astfel, în sensul Codului administrativ, legiuitorul prevede că interesul public vizează 
ordinea de drept, democraţia, garantarea drepturilor şi a libertăţilor persoanelor, precum şi 
obligaţiile acestora, satisfacerea necesităţilor sociale, realizarea competenţelor autorităţilor 
publice, funcţionarea lor legală şi în bune condiţii. Din cele relatate, putem deduce că interesul 
public se alfă într-o legătură indisolubilă cu prevederile Constituționale privind ordinea de drept, 
democracția, etc. Totodată, în sensul prevederilor din Codul administrativ, rezultă că anume 
interesul public reprezintă expresia unei nevoi sociale ce vizează întreaga comunitate, iar 
autoritatea publică, în sensul Codului administrativ, trebuie să acționeze în regim de putere 
publică în scopul realizării unui interes public, or, interesul public, așa cum putem deduce din 
Codul administrativ, implică garantarea și respectarea de către autoritățile publice a drepturilor, 
libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, garantate prin Constituție și tratatele 
internaționale la care R. Moldova este parte. 

Astfel, așa cum menționează unii autori în literatura de specialitate, interesul public poate 
face și obiectul unui act normativ prin care se împuternicește prin lege ca o anumită autoritatea 
publică să soluționeze o anumită problemă de interes personal sau public sau să înainteze diferite 
propuneri pentru realizarea unor acţiuni de interes public13. 

 
9  (în vigoare 09.10.2010) Monitorul Oficial nr.117-118 art.355 din 09.07.2010. 
10 HOTĂRÎRE Nr. 29 din 12-12-2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 16 alin. (9) din Legea nr. 
180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscal (accesul la informațiile privind declararea 
voluntară a bunurilor) (sesizarea nr. 106g/2019). Pct. 162. 
11 Cauzele Couderc și Hachette FilipacchiAssociés v. Franța [MC], 10 noiembrie 2015, §§ 97 și 103, Cauza 
Roşiianu v. România, 24 iunie 2014, § 61, Társaság a Szabadságjogokért v. Ungaria, 14 aprilie 2009, § 36; 
ÖsterreichischeVereinigung zur Erhaltung, StärkungundSchaffungeineswirtschaftlichgesunden land- 
undforstwirtschaftlichenGrundbesitzes v. Austria, 28 noiembrie 2013, § 35; Youth Initiative for HumanRights v. 
Serbia, 25 iunie 2013, § 20; și Guseva v. Bulgaria, 17 februarie 2015, § 41. 
12 Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116  din  19.07.2018 (în vigoare 01.04.2019)  Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr.309-320 art.466 din 17.08.2018. 
13 Art. 9 din din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116  din  19.07.2018. 
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O altă lege în conținutul căreia identificăm sintagma de interes public este Legea cu 
privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public nr. 1384-XV  din  
11.10.2002 (În continuare – Legea nr. 1384/2002)14.  

În sensul legii prenotate, interesul public este coroborat cu rechizițiile de bunuri și 
prestările de servicii în interesul public. Totodată, rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în 
condițiile Legii nr.1384/2002, reprezintă niște măsuri excepţionale, prin care în condiţiile legii 
autorităţile administraţiei publice împuternicite prin lege, obligă instituţiile publice, agenţii 
economici, precum şi cetăţenii la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, precum și 
obligă anumite categorii de cetăţeni pentru îndeplinirea unor lucrări sau desfăşurarea unor 
activităţi în interes public şi de apărare a ţării.  

Astfel, în sensul Legii nr.1384/2002, interesul public în situații excepționale, reprezintă 
unul dintre temeiurile de bază pentru rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în sensul legii 
prenotate. 

 
Concluzie 

 
În lumina celor relatate anterior, putem deduce mai multe concluzii de rigoare asupra 

conceptului de interes public după cum urmează: 
1. Cadrul legal al RM conține reglementările în care identificăm sintagma de „interes 

public”, în unele dintre reglementări legiuitorul chiar și definește expres ce reprezintă 
interesul public. 

2. Totodată, în pofida reglementărilor prenotate, cadrul legal național încă conține destul de 
multe incertitudini în partea ce ține de intepretarea uniformă și unanimă, a ceea ce 
reprezintă interes public. 

3. Legislația în care identificăm sintagma de interes public se referă mai mult la legislația 
din domeniul dreptului public, or, interesul public așa cum am putut deduce din 
prevederile legale analizate, se referă la interesul general al întregii comunități. 

4. Aferent conceptului de interes public, legiuitorul operează și cu alte noțiuni care sunt în 
coroborare cu interesul public, și anume informație de interes public, sau bunuri folosite 
în interes public. 

5. Legiuitorul din RM spre deosebire le cel din România nu definește expres în textul legii 
ce reprezintă o informația de interes public, iar acest lucru poate genera anumite 
interpretări extensive, uneori chiar și abuzive. 

6. Interesul public servește unul dintre principalele argumente atunci când este vorba despre 
emiterea unor decizii de către unele autorități publice în vederea reglementării anumitor 
situații de criză sau mai complicate cum a fost în cazul instaurării stării de urgență 
provocată de virusul COVID-19. 
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Abstract 

 
Traditional art and crafts, reflect the specifics of the Euroregion, having a social 

character, with a well-defined role in achieving a useful and beautiful balance. still alive and 
identified by specific elements of each artist, continuously adapting them to the requirements of 
today's life or not. 
Keywords: creation, performance change, adaptation 

 
 

Metodă şi metodologie 
 

Pentru efectuarea studiului, am utilizat cercetarea documentară, am urmărit diferitele 
abordări ale autorilor români şi străini referitoare la problematica artei în Euroregiunea Siret-Prut 
– Nistru.  

Artă, tradiţie şi  identitate 

Arta şi meşteşugurile artistice tradiţionale, reflectă specificul euroregiunii, având un 
caracter social, cu un rol bine defenit în realizarea unui echilibru util şi frumos.Existenţa în 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a unui tezaur de artă şi a unor vechi tradiţii ale meşteşugarilor, 
sunt încă vii şi se identifică prin elemente specific ale fiecărui artist în parte, adaptându-le 
continuu la cerinţele vieţii de astăzi sau nu. 

Dar, noile condiţii socio-economice din România, de după anul 1989, au adus şi influenţe 
negative în arta românească. Vasile Ghica ne aminteşte că „Oamenii de artă nu sunt scăldați în 
lapte, ci în sublim, deci să luăm partea pozitivă a lucrurilor şi să mergem mai departe.  

În principiile modernităţii exsită o filosofie care, pâna acum câteva decenii, încă mai 
structura şi mai legitima cultura noastră şi pe care se mai bazează încă, de multe ori, felul nostru 
de a ne raporta la lume,modul în care ne consideram pe noi înşine şi pe ceilalţi, modul în care 
organizăm accesul la cunoaştere, etc. Conform acestei filosofii, lumea este un loc pe care-l 
putem cunoaşte şi stăpâni folosindu-ne de o calitate eternă şi neschimbătoare a fiinţei noastre, 
raţiunea. Cunoaşterea ştiintifică rezultată în urma folosirii juste a raţiunii, ne poate face să 
întelegem mecanismul lucrurilor, legile după care sunt construite, ne poate face să cuprindem 
adevarul şi în felul acesta să controlam lumea exterioară şi propriile  noastre vieţi, să asiguram 
progresul societăţii şi să fim fiinţe libere care-şi determină existenţa. 

O schimbare de paradigmă înseamnă că toate conceptele şi principiile pe care se bazează 
şi care se dovedesc, la un moment dat, ineficiente sunt înlocuite. Dacă ideea unei lumi bazate pe 
raţiune a eşuat şi, o dată cu prăbuşirea acestui ideal, cunoaşterea intră în impas, postmodernismul 

 
1Dr.ec.,AGER, AJTR,Iaşi. 
2 Ing. SC AGRICOST.S.A,Brăila 
3 Artist plastic/Preşedintele Uniunii Creatorilor Profesionişti,Iaşi. 
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marchează această schimbare de paradigmă. Postmodernismul se constituie atât pe separarea de 
modernism cât şi pe redefinirea şi reinterpretarea acestuia. Apare decanonizarea culturii clasice, 
şi punerea în lumina a altor valori în afara modelului traditional se caută dreptului la libertate, la 
autodeterminare, la diferenţă, la expresia libera de orice constrângere, căutare concretizată în 
mişcări cum ar fi feminismul - politica „vizînd schimbarea relaţiilor de putere între bărbaţi şi 
femei, relaţie de putere ce structurează toate spaţiile existenţei: familie, educaţie, politică,munca, 
cultura, timp liber ;multiculturalismul – referindu-se la dreptul la identitate etc.  
Şi ne punem întrebarea: Ce este arta? Dacă urmărim cursul istoriei artelor, putem identifica că 
arta nu e doar decoraţie ci poate să schimbe ceva, că arta nu vorbeşte 
doar despre lucruri „înalte” şi străine ci şi despre realitatea cea mai 
obişnuită, că mai importantă decât mistica poate fi viaţa cotidiană, decât 
simpla maiestrie, tehnică, temele şi ideile în care ne putem recunoaşte, 
decât detaşarea pur estetică, ca o implicare activă şi etică în societate.  

La ce ne foloseste arta? Arta şi mai ales arta naivă din 
Euroregiunea Sire-Prut-Nistru transmite mesaje, prin imaginile create la 
un moment dat, cu fragmente din viaţa şi realitatea societăţii din care 
face parte artistul. De exemplu, artista Eugenia Nechita în tabloul 
prezentat, ne duce cu gândul la epoca Reginei Maria, la acea societate, la 
acele obiceiuri şi tradiţii, dintre care unele sau păstrat altele nu.                                                    

În schimb artista Maria Lupu, ne aduce în prim plan prin opera sa 
durerea, tabloul sugerează o perioadă prin care trece aceea femeie care îi pierde pe cei dragi. 
 

 
                                   Sursa : Calistrat Robu                                                         Sursa : Maria Lupu                                     

 
Calistrat Robu, în tabloul Misterul lupului alb, ne introduce în lumea misteriaoasă 

astrămoşilor noştri daci. 
Calistrat Robu, un cunoscut artist plastic din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a scris o 

lucrare frumoasă intitulată Frumosul şi urâtul în arta naivă Românească. Şi la un moment dat: 
artistul se întreba: Ce m-a determinat să scriu...!? Şi răspunde: Unul din argumente ar fi invazia 
amatorilor peste artiști naivi, eu o văd ca o alterare a sănătăți grupării. A doua mare plagă, ar fi 
distrugerea din interior de așa zișii „academiștiˮ, cei care au făcut studii în ale Artelor Frumoase, 
sunt câteva nume, care sunt pe cât de virulente, tot atât de Macheavelice. Asta e o traumă din 
interiorul mișcării naive, deci cu atât mai periculoasă. Dacă cei cu școli populare de artă în parte, 
au fost asimilați și au înțeles totuși, care e menirea noastră, sunt câțiva care au creat Școli Naive. 
Dar aceste două observații sunt din interior, ar mai fi una, care nu ține de noi, ci de partenerii 
noștrii și anume, Centrele Județene de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, care nu 
întodeauna ne consideră parteneri. Am încercat în prima parte a acestei scriei, să cuprind o parte 
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din munca noastră a celor ce au plecat, dintre noi și a celor care am mai rămas, să continuăm 
această tradiție.” 

Dacă vrem să lăsăm o grupare curată și omogenă pentru cei care or să vină, trebuie să 
luptăm pentru ea. Am încercat să cuprind atât realități cât și falsitatea și impostura, plagiatul, 
adică furtul și totodată, lipsa de realism a celor care au încercat să ridice pe unii, cu un sistem de 
premiere deficitar.  

Dacă partea frumoasă e cea a muncii artiştilor, a minunatelor lucrări, eu mă declar 
mulțumit, dar cum ,,nu vedem pădurea din pricina copacilor”, e bine să ne găsim punctele slabe 
și să le corectăm. De aceea, cred că o operă bună e cea care stârnește reacții, ori dacă nu suntem 
sinceri cu noi, atunci cine o să ne ajute...!? 

Sunt mulți dintre colegi, care au deja lucrări în patrimoniul unor muzee și colecții 
particulare, cunoscute. Mulți au deja scoase albume personale cu lucrările lor sau diferite cărți. E 
uimitor cât de rapid se mișcă lucrurile aici. unde puțini au observat existența noastră.  

Dacă Victor Ernest Mașek (1937-2002). în 1989. scotea la Editura Meridiane Arta naivă, 
după care s-a așezat liniștea, tulburată doar de volume publicate de trei coautori, numele lor sunt: 
Gustav Hlinca, Mihai Dascălu și Costel Iftinchi, ei destănuiau o față nemaivăzută a breslei 
artiștilor naivi, scoțându-se la suprafață unele neajunsuri.  

Astfel, arta naivă însoțeşte omul în expasiunea lui în timp și spațiu. La noi în România, 
cei care ar fi trebuit să încurajeze fenomenul l-au ignorat, noroc de câțiva oameni mai deosebiți, 
care au făcut tot ce au putut pentru arta naivă. Mă consider unul din cei ce duc mai departe 
această ștafetă lăsată de domnul Vasile Savonea și încerc a ajuta să ne facem cunoscuți și 
prezenți în viața culturală a țării, astfel grupul din Iași expune de câteva ori pe an cu diferite 
prilejuri artă naivă de calitate în locaţia Cercului Militar Iași. [Calistrat, Robu, 2018]. 

După cum vedem, artiştii noştri rezistă, nu se lasă influenţaţi, păstrează filonul curat chiar 
dacă vin influenţe de pe toate meridianele globului. Artiştii din Euregiunea Siret-Prut-Nistru, 
povestesc pein imaginile create cele gândite,trăite şi închipuite. Petru Comănescu în revista 
„Nativus” scria: „Prin candoarea şi farmecul lor suplinesc uneori ceea ce ne răpesc unele curente 
care desensibilizează şi trivializează arta. Exprimă bucurii ingenue şi un haz de care lumea nu se 
poate lipsi.ˮ  

Arta românească este, în general, o artă abstractă, bogată în simboluri şi sugestii. Încă din 
cele mai vechi timpuri omenirea a avut numeroase simboluri care se păstrează până în ziua de 
azi.  

Criticul de artă Felicia Acsinte spunea în cadrul Salonului Internațional de artă Naivă, 
Ediția a-VIII-a, Botoșani, 2020: „Prin frumusețea ei, pictura naivă invită privitorii în lumea 
inocenței și purității sufletului uman,natura sa fiind în măsură să aducă lumină în căutările 
haotice ale omului contemporan. Dorind să imortalizeze farmecul pe care culoarea, desenul și 
forma le dobândesc în tehnicile de lucru folosite de pictorul naiv,lucrările finite devin 
interpretăei și reinterpretări ale unui univers propriu, ca un coordonator al omului în conectarea 
cu el însuși. descriind stări,sentimente și experiențe personale, structurile naturale, elementele 
vizuale de exprimare sau mijloacele plastice folosite,devin forme expresive ale prelungirii unor 
stări care au ca scop realizarea unei lumi miraculoase, a unei utopii poate, în dorul nesfârșit al 
copilăriei pierdute. 

Imbinarea perspectivelor tematice, într-o simfonie de culori, linii și forme deschise și 
dinamice descriu o atmosferă poetică și personală în același timp, fiecare tablou fiind o încântare 
și un elogiu adus candorii. 
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                                                      Sursa: Constantina Voicu,Acasă  în sat 
 

Picturile naive vorbesc despre frumosul ca însușire esențială în echilibrul vieții ființei 
umane, în care sentimen- talismul devine o formă de conectare la complexitatea realului.ˮ iar 
etnograful Steliana Băltuță afirma : „Evoluția și rezistența în timp de aproape 150 de ani de la 
apariția ei, dovedește faptul că arta naivă are forța care păstrează esența artei naive a artiștilor. 
Apreciem că artiștii care au participat în fiecare an la Saloanele de Artă Naivă din Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru, au venit cu adevărate valori, dovedindu-ne atât talentul lor de necontestat, dar 
și munca uriașă depusă în timp. Un rol important în păstrarea acestui salon l-au avut 
Consulatantul Științific/ Expert al Ministerului Culturii Margareta Mihalache, Botoșani și 
Artistul Calistrat Robu. 

 
Arta românească este, în general o artă abstractă, bogată în simboluri şi sugestii.  
 

 
Sursa: Paul Răzvan Robu – Măști 

 
Încă din cele mai vechi timpuri omenirea a avut numeroase simboluri care se păstrează 

până în ziua de azi. De exemplu, măștile în tradiția noastră românească alungă duhurile rele și 
aduc bunăstarea în casă. Există o tradiţie în confecţionarea măştilor şi un ritual pentru fiecare 
sezon al anului, sunt legate de anotimpuri, dar şi de naştere, nuntă şi înmormântare. 

Criticul de artă Aurel Chiriac subliniază în Agenția Națională De Presă, că „există un 
respect special pentru pictura naivă, care a cunoscut o afirmare pe plan naţional începând cu anii 
1950-'60 prin Ion Niţă-Nicodim, primul artist naiv recunoscut oficial din România. Faptul că 
asemenea creaţii ale unor artişti naivi importanţi intră în colecţii înseamnă că deja putem vorbi 
despre un interes special şi din partea cunoscătorilor. De fapt, aceste festivaluri/saloane/expoziții 
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naţionale de artă naivă au ajuns, într-un moment în care putem spune că arta naivă ne-a convins 
în totalitate prin creaţii de-o valoare plastică incontestabilăˮ iar Artistul Gheorghe Ciobanu, din 
Iaşi, face următoarea precizare „România este un paradis, cu atâta frumuseţe, încât trebuie ochi şi 
percepţie pentru a ne putea ridica la înălţimea frumuseţii ei, surprinsă prin arta naivăˮ. 

Élie Faure în Istoria Artei-Spiritul Formei scria: „Arta al cărei teatru este iubirea de viață 
și instinctul zădărniciei vieții este cel mai tragic și totodată cel mai util dintre jocurile noastre, 
mai util decât pâinea ce-i întreține doar flacăra, ce-i luminează drumulˮ. Așadar artistul naiv 
trăiește din plin prin beția pe care o dăruiește prin inteligență și sensibilitate și adaptarea continuă 
pe o vedere intuitivă a condițiilor universale ale vieții. 

În concluzie, trecem prin momente grele, artiştii, meşteşugari, în unele cazuri nu sunt 
ajutaţi, dar ei nu renunţă la a-şi aduce în faţa consumatorului de frumos creaţiile ce reprezintă în 
final sufletul și identitatea poporului român. 
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