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Abstract 

This paper is concerned with understanding as an intellectual 

instrument for clarifying the notional field. The author tries to 

raise awareness in the researchers’ community and public opinion 

as to why it is important to promote understanding as a key tool in 

the conditions of the Information Era. From this point of view, 

knowledge-based society and society of knowledge like a synonym 

and to be conceived as a part of the Information Era. 
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Contextul contemporan datorită conglomeratului de 

dimensiuni cu multiple niveluri și o diversitate de rigori în 
abordare tot mai mult întrunește calificativul de unul nemaiîntâlnit 
în istoria civilizațiilor. Or, nivelurile dimensiunilor aduc în prim-
planul realității schimbări nu arareori dificil de înțeles în raportul 
dintre cultură și civilizație cu  aspecte în plină ascensiune, 
considerate până de curând complimentare. Se atestă îndepărtări 
de la principiul rigorii,lăsând loc de interpretări ce sporesc 
incognoscibilul decât cognoscibilul în abordarea dimensiunilor. Se 
probează prin ascensiunea aspectuală a dimensiunilor 
marginalizarea rolului celor esențiale în relația cu cele 
complimentare susținut de fundalul întârzierii implementării 
mecanismelor reglatorii . Astfel, ascensiunea de care beneficiază 
aspectele complimentare se produce  concomitent cu practica 
renunțărilor frecvente care au loc în hotarele dintre esențial și  
complimentar, formă și conținut, valori perene și bunuri materiale. 
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Acest fapt se datorează în mare deschiderilor Erei Informaționale 
care prin oportunitățile sale sparg și obișnuitele frontiere ale tuturor 
domeniilor de activitate. De asemenea că , deschiderile de noi 
orizonturi dinamizează până și timpul social, astfel identificarea de 
căi optime pe potriva provocărilor respective devine o luptă 
contracronometru, dar bătălia poate fi câștigată dacă în centrul va 
fi readusă condiția umană. Condiție umană care înseamnă o 
educație în care prezentul facilitează întâlnirea dintre trecut și 
viitor. Cu remarca că, în  strategiile  elaborate formarea și instruirea 
membrilor societății se regăsesc printre priorități și implementate 
în programe sustenabile, sensibilizând mediul comunitar și cel 
societal.  

Indubitabil, discutăm de caracterul strategiei în noile condiții, 
reperele în elaborarea căreia   includ de rând cu similitudinile 
deschiderilor și particularitățile societății și deja nu mai sunt 
definitoriu asigurarea comunicării dintre componente. În această 
ordine de idei, se evidențiază în prim-plan comunicarea cu 
strategiile din societățile vecine, din regiune, continent și nu 
numai.  Deoarece odată cu spargerea frontierelor dintre societăți se 
redimensionează și celelalte raporturi, inclusiv cel dintre factorul 
intern și cel extern, iar după declanșarea crizei financiar bancare 
tot mai se vorbește despre societatea în era pluralității [1]. De 
asemenea, că identificarea priorităților pentru fiecare componentă 
ale strategiei este în raport cu scopul propus, în caz contrar se 
multiplica problemele în loc să se soluționeze. Totodată 
mecanismele elaborate pentru implementarea strategiei nu arareori 
devin forme fără conținut deoarece schimbările se produc mult mai 
rapid în condițiile contemporane.  

În acest context o componentă semnificativă, dar rarisim 

valorificată în strategiile elaborate și aplicate în mediul societal 
ține de cea de valorificare a potențialului pe care îl oferă domeniul 
cercetare-inovare-educare, prin pregătirea competitivă și de viitor 
a membrilor societății . Discutăm de faptul că,recunoașterea 
funcției publice a științei prin domeniile sale cu contribuția 
comunității cercetătorilor  și că acestea ajung să influențeze nu 
doar dezvoltarea economică a societății. Influențe care susținute de 
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deschiderile de noi orizonturi diferă de cele anterioare și devin 
mult mai importante, dar nu înainte de a fi cunoscute și 
sensibilizate în toate domeniile de activitate. Totodată influențele 
se regăsesc și în disponibilitatea actorilor sociali de a interacționa 
și inter comunica la eficientizarea educației cu ajutorul produselor 
din cercetare-inovare  a specialiștilor [2].  Or, formal pentru a 
beneficia de oportunitățile deschiderilor prin sistemul 
Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale sau cel al 
Descentralizării Axiologice sunt necesare minime abilități, mai 
grav când e vorba de încadrarea acestora drept parte indispensabilă 
în comportamentul uman sau cel comunitar de la individ până la 
instituțiile sociale. De ce? Deoarece produsul cercetării odată cu 
depășirea frontierei comunității academice datorită accesului 
nelimitat la informația mediatică și științifică devine un bun al 
tuturor. Astfel, instruirea și formarea de competențe pentru a 
înțelege cunoștințele acumulate și transformarea lor ulterioară în 
conformitate cu nevoile și necesitățile individuale și societale 
impune o reînnoirea sistemului Educațional. Reînnoire  care 
punctul de vedere al filosofiei înseamnă o regândire sistemică în 
plenitudinea ei  [3] atât pe interior , cât și  pe exterior.  De 
asemenea, că instrumentarul  reînnoirii devine o constantă  ce se 
regăsește în activitățile de organizare a procesului instruirii și 
pregătirii la un alt nivel, valorificând în cunoștință de cauză 
oportunitățile noilor orizonturi ale deschiderilor. Pe de altă parte, 
reevaluarea clusterului cercetare-educație-inovare prin ajustarea 
instantaneu a rezultatelor cercetării în curricula universitară, astfel 
contribuind la implementarea lor în mediul comunitar și nu doar 
raportate la provocările societale [4,p.7-74].  

Dezvoltând subiectul reliefăm importanța clarificărilor 
noționale drept o urgență dictată de provocările 
contemporaneității, înțelegerea cărora  tot mai mult lasă de dorit. 
Cu atât mai mult cu cât. oportunitățile utilizării noțiunilor este net 
superior în raport cu cele legate de înțelegerea semnificației 
acestora. În această ordine de idei, susținem ponderea  înțelegerii 
[5]  în elaborarea  programelor din sistemul educațional, cu 
precădere  cel universitar căruia îi revine un rol primordial. Or, nu 
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este o noutate că anume la acest nivel are loc pregătirea de 
specialiști care ulterior vor pune în valoare și competențele 
individuale, instituționale, dar și cele intra și extra cadru. Este 
vorba de faptul că oportunitățile de care se beneficiază din plin și 
independent de nivelul înțelegerii lor, vor diminua multiplicarea 
babiloniilor la toate nivelurile nu doar  în sistemul universitar 
privind operaționalizarea cadrului noțional-ideatic. Dezacorduri 
care în timp prejudiciază rigorile cu care se  operaționalizează nu 
doar asupra noțiunilor, ci  minimalizează și eficiența procesului 
educațional, iar ulterior transferat și peste celelalte domenii de 
activitate. Or,formarea de abilități prin rigorile operaționalizărilor 
facilitează acumularea de cunoștințe explicite, utilizarea și 
valorificarea lor întru promovarea individuală, dar și sensibilizarea 
asupra cunoștințelor implicite. Chiar dacă cunoștințele implicite nu 
aduc beneficii de moment, în timp însă lipsa lor din procesul 
educației  dăunează deopotrivă și individului, și comunității. 
Astfel,elaborarea programelor de dezvoltare social-economice și 
nu numai că rămâne la ordinea zilei de a fi completate cu 
compartimentul educație  și sensibilizarea tuturor actorilor sociali 
responsabili. Această completare  va încetățeni și implementa 
educarea înțelegerii [5] și semnificației lucrurilor cu care se 
interacționează la toate nivelurile [6] și va constituie chit-esența 
echilibrului dintre utilizare-valorificare a deschiderilor, dar și în 
fața provocărilor inerente. 

O hermeneutică a studiilor întreprinse evidențiază grase 
incapabilității privind înțelegerea noțiunilor cu care se operează. 
Înțelegere pe care deschiderile de noi orizonturi o ridică la un alt 
nivel de percepție, parafrazându-l pe P. Hadot [5]  se poate 
transforma într-un instrument intelectual cu condiția respectării 
reperelor axiologice. Repere, reînnoirile cărora nu doar din 
filosofie evidențiază o multitudine de urgențe, inclusiv cea prin 
care  comunitatea   științifică este pusă în fața modificărilor deja 
manifeste privind încadrările  societății bazate pe 
cunoaștere,societății cunoașterii, economiei cunoașterii. Cu atât 
mai mult cu cât, recunoașterea lor drept sinonime conduce la 
reliefarea calității de componentă ale  Erei Informaționale. 
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Recunoaștere care facilitează înțelegerea adecvată și valorificarea 
oportunităților, diminuând caracterul utilitarist. Cu remarcă, că 
înțelegerea ca instrument intelectual devine unul de referință în 
toate domeniile de activitate și nu în ultimul rând  în cel 
educațional.   

Pe parcursul cercetărilor întreprinse privind interpretarea 
noțiunilor evidențiate de deschiderile Erei Informaționale 
reliefează mai degrabă o aglomerare de termini.  Aglomerare în 
care lipsește rigoare în operaționalizarea noțiunilor deoarece și în 
lipsa frontierelor specifice unei definiții din modernitate, dar încă 
nu s-a renunțat principiul comunicării dintre componentele ei. 
Astfel, subliniem că terminii și modul lor de utilizare prin sunt 
substituite noțiunile mai degrabă prejudiciază decât facilitează 
înțelegerea semnificației lor. Drept temei în această ordine de idei, 
l-a constituit cel al reînnoirii [3] susținut și promovat de 
deschiderile Erei Informaționale. Se considera pentru începuturile 
utilizării reînnoirii că acesta s-ar referi doar la domeniile filosofiei, 
în timp însă se demonstrează că are un conținut mult peste 
percepția inițială. Unul dintre argumentele forte privind reînnoirea 
ține de faptul că arealul său se extinde peste toate domeniile de 
activitate  și ceea ce odinioară  avea loc pe interiorul lor, 
actualmente oportunitățile EI le-a propulsat la interferență, 
interdependență și intercomunicare continuă. De asemenea că, 
deschiderile de noi orizonturi  prin reînnoiri  nu doar au 
impulsionat domeniile filosofiei revigorându-le ci și toate 
activitățile societale și enviorementale. Concomitent reînnoirile 
filosofiei  demonstrează că nevoia de schimbare continuă a tuturor 
domeniilor de activitate prin instrumentarul filosofiei,datorită 
oportunităților deschiderilor  înțeles, sensibilizat și probat din 
perspectiva acțiunilor ce se prefigurează pentru canalizarea 
energiilor și perpetuarea patrimoniului istorico-axiologic [4,p.7-
74]. 

Desigur  temeiul reînnoirilor  invocate  anterior îndreptățește 
elucidarea semnificația  societății bazate pe cunoaștere, societatea 

cunoașterii sau economia cunoașterii cu care se operează atât de 
frecvent în studiile publicate [7]. Astfel, s-a constat că conținutul 
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acestora este unul foarte apropiat, diferența fiind la capitolul 
utilizării. Capitol care  invocă faptul că noțiunile respective întru-
un fel sunt sinonime fie societății, fie economiei. Aceste invocări 
însă cu ajutorul reperelor epistemice demonstrează că noțiunea de 
societate bazată pe cunoaștere,societatea cunoașterii, economia 
cunoașterii sunt similare, în dependență de domeniul în care se 
utilizează, dar deopotrivă înglobează oportunități care facilitează 
dezvoltarea societății prin accesul la informația mediatică și 
științifică și nicidecum nu o reprezintă. De asemenea că, societatea 
și societatea bazată pe cunoaștere,societatea cunoașterii, economia 
cunoașterii diferă fundamental, deoarece mediul societal  
comunitar încorporează toate formele cunoașterii și nu doar cele 
științifice. 

Un alt segment în această construcție de reorganizare și 
structurare noțională se referă la conceptul - teorie de  societate 
bazată pe cunoaștere,societatea cunoașterii, economia cunoașterii. 
Punctarea structurării conceptului se desprinde din la fel din arealul 
reînnoirilor deoarece noile orizonturi în plină desfășurare dezvoltă 
conceptul îmbogățindu-l cu aspecte noi gen tehnologii 
informaționale și comunicaționale sau descentralizare axiologică. 
Or, reînnoirile, grație deschiderilor se modifică și înțelegerea 
evoluției conceptului. Astfel, pornind de la accesul nelimitat la 
informația științifică și mediatică până la  suplimentarea cu 
sistemul tehnologiilor informaționale și comunicaționale și 
descentralizarea axiologică are loc  transformarea în concepte - 
teorii[8]. Totodată notăm că, aceste suplimentări de rând cu 
contribuția lor la menținerea echilibrului dintre utilizare și 
valorificare aprofundează înțelegerea semnificației spargerii 
frontierelor dintre domeniile de activitate și regândirea structurii 
societale și enviorementul [4,p.7-74]. 

În aceiași cheie se încadrează și  punctarea mecanismelor,    
caracterul cărora în ultimele decenii tot mai mult denotă o 
încadrare plenară în arealul Erei Informaționale, deoarece   trecute 
doar în palmaresul societății bazate pe cunoaștere distorsionează 
realitatea,  inclusiv cea socială și enviorementală în general. În 
condițiile în care deschiderile prin oportunități sparg frontierele 
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obișnuite ale tuturor domeniilor de activitate, influențându-le 
considerabil Vorbim de redimensionarea acțiunilor din toate 
domeniile de activitate,  sustenabilitatea complexității raportate la 
înțelegerea profunzimii noilor niveluri de interconexiune, 
interdependență și interacțiune. De asemenea, de identificarea 
căilor care ar conduce la sensibilizarea factorilor sociali, 
responsabili de optimizarea  pregătirii individului și instituțiilor 
societale pentru a face față provocărilor contemporaneității.  
Provocări care  de rând cu accesul sporit la tot ce înglobează 
dezvoltare și inovare, dar și riscul de a pierde reperele valorice 
privind patrimoniul istorico-axiologic, inclusiv viața pe  terra.  

Fapt pentru care reliefarea ponderii înțelegerii lucrurilor 
reînnoite de  orizonturile deschiderilor EI și necesitatea 
implementării lor în procesul de pregătire a membrilor societății  
constituie chit-esența studiului respectiv. Or, identificând-o se 
încearcă nu doar sensibilizarea asupra semnificației  lucrurilor 
reînnoite, ci mai degrabă că aceste lucruri se reînnoiesc mult mai 
rapid fie decât conștientizăm sau suntem pregătiți pentru a le 
înțelege. Este vorba de prefigurarea de contradicții care pot 
conduce la derularea de procese mult mai grave decât până în 
prezent, periclitând până ți valorile perene.   Astfel, înțelegerea 
cadrului noțional-ideatic și  cel logico-metodologic se impune a fi 
punctul de pornire  în toate acțiunile propuse de la cele mai puțin 
semnificative,  de ordin local, până la cele de amploare societală. 
De asemenea că acțiunile din start au un caracter complex și nu 
unul segmentar ce abundă actualmente în mediul comunitar . 
Astfel, urgentarea întreprinderii de acțiuni complexe se  contribuie 
la depășirea și minimalizarea  impactului care se proliferează și 
afectează nu doar societatea, ci și enviorementul. În timp 
semnificația depășirii nefiind altceva decât identificarea căilor 
optime de accedere  și încetățenire a  încadrărilor sistemice oferite 
de contextul deschiderilor. Or, deschiderile manifeste în toate 
domeniile de activitate prin încadrările sistemice facilitează 
înțelegerea  nivelurilor de noi orizonturi și valorificarea acestora. 
Cu atât mai mult cu cât, încadrarea societății bazate pe cunoaștere 
și oportunitățile ei în Era Informațională asigură sustenabilitate 
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comunicării dintre cultură și civilizație care doar împreună fac 
posibil dezvoltarea și perpetuarea patrimoniului istorico-axiologic 
comunitar și envioremental.  

În acest context încercările temerare însumează demonstrarea 
și argumentarea  înțelegerii ca instrument intelectual [5] de rând cu 
necesitatea  cunoașterii schimbărilor cadrului noțional în contextul 
deschiderilor de noi orizonturi și oportunități în EI. Este vorba de 
elucidarea schimbărilor ce se produc în înțelegerea, raportului 
dintre întrebări și probleme în câmpul cunoașterii,  repoziționările 
dintre fundamentele cunoașterii, relația dintre cunoașterea comună 
și cea științifică , dintre cunoștințele explicite și cele implicite 
[7,9]. Tentativa de invocare a înțelegerii schimbărilor s-a axat pe 
reprezentativitatea oportunităților deschiderilor, deoarece acestea 
nu doar le influențează, și impulsionează, dar și evidențiază 
niveluri de interconexiune, interdependență, interacțiune. Astfel, 
oportunitățile  facilitează modul în care întrebările și problemele 
din câmpul cunoașterii își schimbă statutul, adică stimulează 
transformarea acestuia dintre-unul intra-altul. Cu atât mai mult cu 
cât, anterior se susținea că întrebările reprezintă apanajul 
domeniilor științei, iar problemele de cele ale filosofiei [9].  
Actualmente,  situația în raportul dintre întrebări și probleme din 
câmpul cunoașterii s-a modificat radical. Altfel spus, frecvența 
trecerii dintr-un statut întra-altul în raportul dintre întrebări și 
probleme  în câmpul cunoașterii este una nu doar sporită, ci 
relansează prim-planul urgentării revenirii la implementarea 
practicilor filosofiei științei în educație, cu precădere la nivelul 
masterat-doctorat. Și nu în ultimul rând că, capacitatea comunității 
academice de a conștientiza și sensibiliza privind importanța 
paradigmei inter și multidisciplinare care este nu doar ale 
filosofiei, ci pentru toate domeniile științei. 

Sine dubio, că deschiderile de orizonturi nu înseamnă că și 
individul, instituțiile sociale, dar și comunitatea sunt pregătite să 
înțeleagă gravitatea dimensiunilor. Se atestă că dimensiunile cu 
niveluri multiple  au luat prin surprindere lumea contemporană  
care   depășită de situație nu arareori le tratează fragmentar decât 
în complex . În timp ce încercările de a se identifica căile optime 
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care ar facilita canalizarea dimensiunilor, multitudinea cărora 
înveșmântate în provocări și mai mult se diversifică nu doar în 
spațiul societal. Diversificare care concomitent  ajută și 
îngreunează capacitățile individului, comunității, dar și instituțiilor 
de a le înțelege temeinicia. Or, temeinicia înțelegerii înseamnă 
susținerea de acțiuni  în baza reperelor valorice pe toate palierele 
realității  care  să minimalizeze ascensiunea deconstrucțiilor 
conținutul cărora deopotrivă în  spiritul timpului sunt garantate  de 
deschiderile Erei Informaționale. Printre aceste acțiuni sunt și cele 
legate de  implementarea practicilor de regândire a cadrului logic,  
noțional-ideatic, normativ juridice responsabile de asigurarea și 
menținerea echilibrului în perpetuarea patrimoniului istorico-
axiologic. Cu remarca că, semnificația regândirii cadrului 
noțional-ideatic însumează respect pentru principiul rigorii de rând 
cu celelalte și raportându-le la condițiile societății bazate pe 
cunoaștere nu de sine stătător ci în calitate de componentă a Erei 
Informaționale. 
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