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PRIMUL SFAT DOMNESC AL LUI BOGDAN AL III-LEA

ARAMA OLGA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Unul din aspectele prioritare al politicii interne ar fi principiul organizării și ad-
ministrării unui sfat domnesc, fiind alcătuit de domnitor în cazul dat de către Bog-
dan al III. Din acest organ colectiv făceau parte marii dregători, care, evident, erau și 
mari boieri, ce luau parte, alături de domn, la organizarea internă și externă a ţării.

Pentru a elucida structura primului sfat domnesc organizat de către Bogdan al 
III, aș dori să fac referire la caracterul venirii sale în scaunul domnesc. După da-
tele cunoscute de majoritatea Bogdan al III a urmat la scaunul  Moldovei, în anul 
1504(după moartea tatălui său Ștefan cel Mare), dar după afirmaţiile C. Gane în 
lucrarea «Trecute vieţi de doamne și domniţe», afirmă «Bogdan, fiul lui Ștefan, se 
urcase la tron înainte de moartea tatălui său, care-l asociase la domnie încă din anul 
1502»[5], asigurând pentru câteva clipe pașnica domnie a fiului său. Însă conform 
datelor din cadrul „Documenta Romaniae Historica” Vol. III, observăm că Bogdan 
al III este asociat la domnie din anul 1498 [1] o dovadă fiind schimbarea formei de 
adresare, după cum urmează în exemplul de mai jos:

„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan voievod, domn al Țării Moldovei….Iar la 
acesta este cerința domnei nostre, a mai sus scrisului noi, Ștefan voievod, și credința 
preiubitului fiu al domnei mele, Bogdan Vlad…” 1497 (7005) martie20, Vaslui” [1] 

„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan voievod, domn al Țării Moldovei.... Iar la 
aceasta este credința domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Ștefan voievod, și cre-
dința preiubitului fiu al domnei mele, Bogdan Voievod...”  1498 (7006) septembrie 
24, Suceava” [2]

 Astfel făcând referire la sursa de mai sus, am fi tentați să menționăm schimbarea 
evidentă în forma de adresare, care sufere anumite schimbări, din „Bogdan Vlad” 
[3]în „Bogdan voievod”[4]. Acestă schimbăre este un argument în plus că Ștefan și-a 
asociat fiul la domnei cu mult mai înainte decât de anul 1504. De ce marele voievod 
a decis să-și asocieze fiul la domnie? 

La întrebarea data avem mai multe ipoteze:
•	 Teritoriul Pocuției, care urmează a fi aprig discutat de autoritățile Țării 

Moldovei și cea a Poloniei îndată după ce Ștefan voievod nu va mai fi în 
scaunul domensc;

•	 Pretendenții la domnei, fiecare din ei fiind susținuți atât de unii din boieri-
mea locală, cât și de către Marele Puteri;

•	 În final toate acestea luate la un loc vor genera în țară conflicte pe termen 
lung, care vor ruina teritoriul atât din aspect economic cât și teritorial.

Revenind la temetica adusă în discuție mai sus și anume primul sfat domnesc al 
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lui Bogdan al III, atunci am fi tentați să considerăm că primul organ administrativ 
ce a participat la administrarea țării atunci a fost cel constituit de către Ștefan cel 
Mare. Făcând referire la „Documentae Romaniae Historica”, atunci observăm urmă-
toarea componență a sfatului domnesc: „credință panului Hărman, credință panului 
Șteful, credință panului Duma Burdur, credință panului Toader și a panului Ne-
grilă pârcălabi de Hotin, credință panului Eremia și a panului Dragoș pârcălabi de 
Neamț, credință panului Șandru pârcălab de Cetatea Nouă, credință panului Luca 
Arbure portar de Suceava, credință panului Clănău spătar, credință panului Isac vis-
tier, credință panului Dumșa Postelnic, credință panului Moghilă ceașnic, credință 
panului Frunteș stolnic, credință panului Petrică comis” [4].

Făcând referire la sursă, ar fi necesar elucidarea activității acestora în conformi-
tate cu lucrarea „Dicționar al Marilor Dregători din Țara Românească și Moldova”, 
ce descrie următoarea activitate:

- Panul Hărman - „fiul unui frate al lui Oțel pisarul, ajuns membru al sfatu-
luil”[10]

- Panul Șteful fiind fiul lui Ioan, „care era fiul lui Iacu visternic din vremea 
lui Alexandru cel Bun. Fără titlu în sfatul domnesc din 1492 ianuarie 14-
1508” [11]

- Duma Brudur, activând în sfatul domnesc  timp de  33 de ani, de la 1490 
ianuarie martor în sfatul domnesc.[12] 

- Toader pârcălab de Hotin (1493-1508) [4] Urmează cariera sa de membru 
al sfatului domnesc în calitate de logofăt, fiind membru al soliei trimise de 
Bogdan al III-lea în Polonia pentru încheierea păcii la 1510;

- Negrilă pârcâlab de Hotin 1498 septembrie 24-1508 decembrie 15. Se scrie 
că fiind a fi „...unul din boierii credincioși lui Ștefan cel Mare și urmașilor 
săi, care 1-au păstrat vreme îndelungatä în sfat.”[13]

- Dragoș în anul 1493 este menționat ca stolnic, urmează activitatea de 
„pârcălab de Neamț din anul 1498- 1507 și vornic din anul 1508-  1515”, 
[14]ceea ce ne demonstrează că a fost în cadrul șfatului domnesc și în 
perioada domnei lui Bogdan al III;

- Șandru menționat ca fiul lui Neagotă și căsătorit cu Ana. Activitatea sa 
pentru început fiind de comis din 1486 – 1492, „pârcălab de Cetea Nouă 
1492-1508” [15], participă în tratatul încheiat cu polonii în anul 1510 fe-
bruarie. Activitatea sa în sfatul domnesc continuă și în perioada domnei 
lui Bogdan al III, fiind unul din membrii cu cele mai lungi cariere politice;

- Clănău fiind căsătorit cu Dragna, fiica lui Șendrea și nepoata lui Ștefan cel 
Mare de soră. Activează în calitate de „ spătar din  1486 pâna la 1507” [16] 
în perioada domnei lui Bogdan al III;

- Isac își începe activitatea în calitate de visternic din anul 1491, iar în anul 
1497 este solul lui Ștefan cel Mare la regele Poloniei, iar în perioada dom-
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nei este ales ca „sol la poloni în anul 1506 pentru a cere în căsătorie, în 
numele lui Bogdan al III pe sora regelui polon”.[17] (O căsătorie ce nu a 
fost a fi dusă la un bun final și care a finalizat cu pierderea Pocuției);

- Moghilă Cozma în cadrul sfatului domnesc este în calitate de ceașnic, 
având un rol importan în viața lui Ștefan cel Mare. După cele meționate 
de Neculce, „acesta îi salveză viața mareului domnitor în lupta cu Horiot 
în anul 1484,” [18] drept răsplat este denumit păharnic. Își continuă acti-
vitatea și în perioada domniei lui Bogdan al III până la anul 1513.

- Frunteș Ion fiind fiul lui Frunteș, este în componența șfatului domnesc în 
calitate de stolnic din anul 1488, iar în anul „1508 obține postul de pârcă-
lab” [19]din perioada domnei lui Bogdan al III;

Majoritatea celor menționați în cadrul sfatului domnesc din perioada domniei 
lui Ștefan cel Mare și al asocierii la domnie a lui Bogdan al III și-au păstrat calitatea 
de membru sau au primit funcții noi. De ce Bogdan a decis să păstreze  în mare 
parte vechea componență a sfatului?

O explicație plauzibilă ar fi faptul că întâmpină în primele zile ale domniei sale 
cu rezistenţa opoziţiei boierești, care dorește la domnie pe cel „adus de turci fiind 
viitorul Ștefan Lăcustă”[21], domn în 1538-1540. În același timp din Polonia era 
ameninţat încă de acel fiu al lui Ilie și de fiul lui Alexandru al II-lea. 

 În prima jumătate a sec. al XVI-lea, după moartea lui Stefan cel Mare, în sfatul 
domnesc al Moldovei sânt amintiți „câte șase pârcălabi, câte doi de fiecare din cele 
trei cetăți (afarä de Suceava, care avea portar și hatman)”.[20]. Astfel noua copmo-
nență a sfătului domnesc înființat de către Bogdan al III, are următorii membri, în 
conformitate cu  actul domnesc din 22 martie 1506 (7014):

„Marturi: Tăutu logofăt, Jurje vornic, Șteful, Toader și Negrilă pârcălabii Ho-
tinului, Ieremia și Dragoș pârcălabii Neamțului, Șandru pârcîlabul Novogradului, 
Arbure portar Sucevei, Clănău spătar, Isac vistier, Cozma Șarpe postelnic, Moghilă 
Ceașnic, Frunteș stolnic, Petrică comis. Scrie Ioan Popovici diac, în Suceava”, iar 
în actul din februarie 2 anul 1508 (7016),  Jurje este înlocuit cu numele de „Dragoș 
vornicul” [6].  

Făcând  referire la aceiași sursă, aș dori să aduc în revistă activitatea unor mem-
bri din sfatul domnesc, care și-au continuat activtatea și în perioada domnitorului 
Bogdan al III. În mare parte aceștea erau în calitate de soli trimiși de către dom-
nitor. Astfel în calitate de sol este delegat vistierul Isac „să ceară ajutor Poloniei 
contra tătarilor”[7]. Acelați Isac doar că însoțit de către Tăutul logofătul, Toader 
pârcălab de Roman, Ivanco pitarul sunt delegați de către Bogdan al III la 22 de-
cembrie pentru închierea tratatului cu polonii „se întâlniră cu delegații poloni și 
unguri, iar la 29 veniră la Camenița, unde începură tratativele”[8].  

Luând exemplu tatălui său Ștefan cel Mare, de a se împăca bine cu „megie-
șii”[9], Bogdan al III alege pe Tăutu logofătul cel mare să fie trimis la „împărăția 
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Turcilor cu slujitori, pedestrime, dărăbani, de au adus birul zece pungi și s-au în-
chinat cu toată țara la Sultan Suleiman”[9].

În scopul evidențierii activității sfatului domnesc din perioada domnei lui Bog-
dan al III, în tabelul de mai jos este înscrisă activitatea marilor dregători care au 
activat și în perioada domnitorului Ștefan cel Mare. 

     
Tabelul I

Componența sfatului domnesc în timpul domnei lui Bogdan al III-lea

Nume Activitatea Domnitor
Tăutu Ion Logofăt ocupă această dregătorie timp de 

35 de ani (1475 mart. 11-1510 sept. 21)
Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Jurje Vornic. Menționat în actul domnesc din 22 
martie 1506

Bogdan al III

Isac Visternic din 1490 martie 15-1508 decem-
brie 15. Pârcălab de Roman  1510
Mare logofăt  1513 martie 5- 1515 21 de-
cembrie

Ștefan cel Mare
Bogdan III

Toader Pârcălab 1493- 1508
Logofăt 1510

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Șteful Pârcălab de Hotin 1479 martie 9-1491 febr. 
26;
Fără titlu1492 ianuarie 14 -1508 dec.15

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Moghilă Coz-
ma

Paharnic
1490 martie 16- 1507 mai 11
Fără titlu în sfat 1508-1513

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Dragoș 1493 este menționat ca stolnic, Pârcălab de 
Neamț 1498- 1507 și Vornic 1508-  1515.

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Șandru Comis 1486 septembrie 14-1492 martie 30; 
Pârcălab. 1492 octombrie 10- 1508 dec. 15;
Fără titlu 1513 martie  5-1520 octombrie 6.

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Arbure Portar de Suceava 1486 septembrie 14, 
1498 septembrie 24- 1523 martie 15.

Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Cozma Șarpe Postelnic 2 februarie 1508- Pârcălab de 
Neamț
5 martie 1513 Bogdan al III
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Clănău Spătar 1506 martie 22- 1507 martie 1 Ștefan cel Mare
Bogdan al III

Frunteș Ion Sfatului domnesc în calitate de stolnic din 
anul 1488
Pârcălab din perioada domnei lui Bogdan 
al II

Ștefan cal Mare

Bogdan al III

Surse: Iulian Marinescu „Bogdan III Cel Orb 1504-1517”, Editura „Fundațiunea 
Universitară Carol I”, București 1910; Nicolae Stoicescu „Dicționar al Marilor Dregă-
tori din Țara Românească și Moldova sec. XIV- XVII”, Editura „Enciclopedică româ-
nă”, București, 1971.

Formulând o concluzie la cele menționate mai sus atunci ar fi necasar să meți-
onăm că, primul sfat domnesc din perioada domniei lui Bogdan al III este în mare 
parte alcătuit din boieri și dregători ce au activat în perioada domniei lui Ștefan cel 
Mare, fiind constrâns de împrejurările politice din ţară ce-l  impune să încheie un 
„compromis cu o mare parte din boieri,”[link] lăsându-i în sfatul domnesc pe unii 
reprezentanţi ai opoziţiei, inclusiv pe căpetenia ei Luca Arbure, portarul de Suceava, 
care începuse să joace un rol important în viaţa politică a ţării.

Referințe bibliografice:

1. C. Chihodaru, I. Caproșu, N. Ciocan „Documenta Romaniae Historica” Vol. 
III (1487-1504), Editura „Academiei Republicii Socialiste România”, București, 1980, 
pag. 403

2. Ibdem pag. 407
3. Ibdem pag. 409;
4. Ibdem pag. 43;
5. Constantin Gane «Trecute vieţi de doamne și domniţe», Vol. I, Editura «Uni-

versul», București 1953, pag.636;
6. Iulian Marinescu „BogdanmIII Cel Orb 1504-1517”, Editura „Fundațiunea 

Universitară Carol I”, București 1910, pag. 105
7. Ibdem pag. 60
8. Ibdem pag.  14
9. Ibdem pag.7
10. Nicolae Stoicescu „Dicționar al Marilor Dregători din Țara Românească și 

Moldova sec. XIV- XVII”, Editura „Enciclopedică română”, București, 1971, pag. 274;
11. Ibdem  pag. 287;
12. Ibdem pag. 269;



1 2  |  |  1 3

 Ș c o a l a  d o c t o r a l ă  ș t i i n ț e  u m a n i s t e

13. Ibdem pag. 281;
14. Ibdem pag. 269;
15. Ibdem pag. 286;
16. Ibdem pag. 304;
17. Ibdem pag. 411;
18. Ibdem pag. 279;
19. Ibdem pag. 305;
20. Nicolae Stoicescu „Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și 

Moldova (sec. XIV- XVII), Editura „Academiei Republicii Socialiste România”, Bu-
curești, 1968, pag. 40;

21. http://moldova650.asm.md/node/36



1 2  |  |  1 3

 Ș c o a l a  d o c t o r a l ă  ș t i i n ț e  u m a n i s t e

PARTICULARITĂȚILE FONETICE ALE LIMBII ROMÂNE PRIN PRISMA 
GRAMATICILOR LUI ȘTEFAN MARGELA

 ȘI ION HELIADE RĂDULESCU

BOTNARI LILIANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

În concepția lui Eugen Coșeriu [1; 19-20] „limbajul e guvernat de două principii 
universale: creativitatea și alteritatea.” Creativitatea se referă la faptul că limbajul este 
în esenţa sa activitate creatoare sau energie, iar alteritatea – faptul că limbajul este tot-
deauna „și pentru alţii”, „și al altora”. Astfel, după Coșeriu, creativitatea duce pe plan 
istoric la diversitate; alteritatea, la omogenitate; datorită alterităţii se formează limbile 
comune și exemplare, situate deasupra varietăţii dialectale și regionale a limbilor, iar 
datorită creativităţii limbile evoluează în „dinamica” lor, generând „schimbarea ling-
vistică” în diacronie și varietatea „internă” a oricărei limbi în sincronie.

 Referindu-ne la caracterul unitar al limbii române, trebuie să clarificăm la ce 
nivel al limbii ne referim: limba română din  perspectivă diacronică, limba română 
vorbită sau limba română exemplară, cum o numea lingvistul menţionat anterior, 
sau standard. Nivelul istoric al limbii bineînţeles că a prezentat diverse diferenţe în 
funcţie de evenimentele istorice care s-au perindat de-a lungul timpului pe teritoriul 
carpato-danubian. Limba română vorbită atestă indiscutabil și ea diferenţe: dialec-
tale, socioculturale sau stilistice, în funcţie de apartenenţa vorbitorului la un anumit 
teritoriu, la o anumită clasă socială sau în funcţie de anumite contexte sau anturaje 
în care se găsește la un moment dat vorbitorul. Însă limba exemplară, în cazul nostru 
limba română, este una și aceeași atât între hotarele României, cât și între cele ale 
Republicii Moldova din prezent.

„Limba moldovenească” este o varietate a limbii române care pe parcursul înde-
lungatei perioade de dominație rusească, sovietică, a suferit anumite alterații (aici ne 
referim la vorbirea populară) în lexic și sintaxă, numeroase calchieri din limba rusă, 
din cauza degradării voite și bine gestionate, din cauza transformării limbii româ-
ne într-o Cenușăreasă, dacă e să utilizăm termenul lui Arcadie Suceveanu. Și totuși 
așa-zisa „limbă moldovenească” rămâne a fi aceeași limbă română, renegată de unii, 
dar totuși mereu aceeași. Or, o limbă, pe lângă variabilitatea sa în timp (în diacronie), 
prin intermediul normelor, dă dovadă și de un caracter fix, fiind însoţită și de „un 
atribut al invariabilităţii”, care îi asigură continuitatea și posibilitatea de a rămâne 
mereu aceeași limbă, de a fi înţeleasă peste ani și secole, de a-și conserva caracterul 
unitar. Anume aceste norme care au fost reglementate și fixate pe parcursul evoluţiei 
istorice a limbii și care continuă să fie reglementate, permit ca limba să devină un 
instrument de comunicare unic (cu excepţia situaţiilor de bilingvism sau diglosie) al 
unei anumite comunităţi, pe un anumit teritoriu etc.
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În virtutea acestei idei, în studiul nostru am cercetat și analizat norma literară și 
diferențele acesteia în gramaticile lui Ștefan Margela și a lui Ion Heliade-Rădulescu.

În 1827, Ștefan Margela tipărea Gramatica russască și rumâniască, la Sankt-Pe-
tersburg, obiectivul autorului fiind prezentat chiar din prefață [5; 5], unde Margela 
consideră că manualul său va fi util și chiar necesar pentru studierea limbii Ruse de 
către cei 8 mii de Români, care locuiesc în Basarabia, aflată de mai bine de 20 de ani 
în supunerea Rusiei, care la acel moment nu aveau nici un fel de manuale pentru a o 
studia, dar și pentru cele câteva milioane de Români,  care locuiau dincolo de Prut 
și Dunăre; de asemenea și Rușilor, care ar fi dorit să învețe limba Română. Totodată, 
chiar din prefață se conturează faptul că această carte a fost tipărită cu „aprobarea 
și ajutorul stimatului șef al meu, Excelenței Sale domnului ministru al instrucțiunii 
publice, care a ordonat să se tipărească această carte în rând cu alte opere folositoare” 
[6; 6]. Astfel, în 1827, guvernarea rusească era de acord cu glotonimul de „limbă 
română”, or gramatica lui Ș. Margela a fost elaborată cu acordul ministrului rus din 
acea perioadă.

Analizând compartimentul Gramatica russască, care prezintă de fapt gramatica 
limbii ruse tradusă în românește, am cercetat particularități fonetice, precum și re-
formele pe care le propunea autorul. 

Alfabetul chirilic notat de Ș. Margela, atunci când se referă la limba rusă, conține 
35 de „buchii”.  

Figura 1. Alfabetul chirilic notat de Ștefan Margela
    
 Literele se împart în: glasnâie (vocale), acestea fiind „a, и, i, o, y, э, ѵ;  doglas-

nâie (diftongii): oa, ea, eo etc.; sub oa, ea, de fiecare dată, Margela utilizează semnul                                                    
[hifen]: „schimbătoare__a”, „folosito__are”, cuvio_ asă”, „deodată”; „împreunăglasnâ-
ie   (consoanele) care sunt 21 la număr: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, o și neglasnâie – ъ, ь. Însă, cât privește alfabetul românesc, Ș. Margela numără 
24 de litere. (vezi fig. 2)

Ștefan Margela se referă și la cele două variante ale limbii: limba exemplară – 
„glăsuirea înaltă (…) care se folosește la cuvântările în public, la propovăduiri și la 
citirea cărților bisericești, care nu se deosebește de dreptscriere” și limba vorbită – 

) ))
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„glăsuirea obișnuită (…) care se întrebuințează la 
sfătuirile obișnuite, așijderea și la citirea cărților 
scrise cu chip de mijloc sau prost”.

E de remarcat că Ș. Margela, pe lângă i al al-
fabetului chirilic, îl include și pe i al alfabetului 
latin, menționând: „Cu toate că buchiile i și i au 
tot o glăsuire, înse la dreptscriere se diosebesc: i se 
scrie înaintea glasnicilor a, и, o, у, ю, я (…), 
iar i se pune înaintea neglasnicilor” [7; 9].

Șt. Margela oferă o interpretare fonetică a unor 
grupuri de litere care redau foneme ale limbii ro-
mâne (vezi fig. 3), precum și interpretarea echiva-
lentelor diftongilor ie, iu, ia. (fig. 4)

În aceeași ordine de idei Paul și Zamfira Mi-
hail, în „Acte în limba română tipărite în Basara-
bia” [8] au remarcat că „Meritul său de reformator 
este acela că, înaintea lui Heliade, el publică la sfâr-
șitul celui de al doilea volum al gramaticii sale o 
listă de: „Zece semne ‘de prisos’ pe care ei le soco-
tesc cu totul inutil drept litere, adică pe S dzealo, и 
ije (= i), w unicu,  ot, ы ierî, ь ier, i iusul mic (= ia), 
ø thita (=ф sau т), ѵ, y ijiţa sau ypsilon (= i), în (= 
ѫ); din aceste litere S dzealo, ы ierî, ь ier nu sunt 
necesare, pentru că nu sunt folosite niciodată în 
locul literelor, iar alte șapte pentru că în pronunție 
le sunt corespondente alte litere cu același sunet”. 
(vezi fig. 5) Ștefan Margela susține că aceste zece 
litere „de prisos” le-a redus pentru ca „să ușureze 
(să simplifice) scrierea și pronunțarea românească 
corectă (..) cât și pentru ca să le ușureze Rușilor 
citirea cărților românești”. (p. 175)

Lidia Colesnic-Codreanca [2; 129] îl plasea-
ză pe Ștefan Margela printre filologii importanți 
ai secolului al XIX-lea, enumerând de asemenea 
unele modificări propuse de lingvist, precum re-
ducerea unor litere ale alfabetului chirilic româ-
nesc: „Printre literele comune cu cele propuse 
de Heliade Rădulescu sunt: „i” „w” „p”. Iar, spre 
deosebire de Rădulescu, el mai reduce litera „ã”, 
„pentru că în pronunție îi este corespondentă altă 

Figura 2. Alfabetul românesc 
al lui Ștefan Margela                    

Figura 3. Interpretarea fonetică a unor 
grupuri de litere după Ș. Margela

Figura 4. Interpretare a echivalen-
telor diftongilor ie, iu, ia, conform 

gramaticii lui Ș. Margela
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literă cu același sunet”, în cazul de faţă „í”, și a literei „t”, care „a fost eliminată, fiind 
preferată „2” pentru necesitățile de rapiditate ale tiparului”. Pe „7” îl propune în loc 
de „ie” și pe „8” pentru „ia” (3, p. XIX-XX). Astfel, Colesnic-Codreanca observă că 
Ștefan Margela a făcut reforma alfabetului chirilic, aflat la St. Petersburg, în 1827, in-
dependent de Heliade Rădulescu, care la București, prin gramatica sa din 1828, face 
același lucru, reducând numărul de litere al alfabetului chirilic românesc. 

Figura 5. 7 semne propuse spre a fi reduse de Ș. Margela

Lucrul curios e faptul că, chiar dacă la finalul lucrării sale, Ș. Margela menționea-
ză că „semnul „-” se utilizează când două cuvinte se unesc”, nu întotdeauna lingvistul 
își respectă regula: „viforând-u-se de vânturi și de valuri”, „întrebuințând-u-se spre 
dispărțirea părților”, dânsul apelează și la apostrof: „într’o cădere”, „s’au dus”, „ase-
mini c’o corabie”, „ș-a urma”.

Dincolo de Prut, un an mai târziu, cu o gramatică reformatoare și binevenită, se 
afirmă Ion Heliade-Rădulescu în 1828, însă unii lingviști susțin că de fapt gramatica 
sa a apărut sub formă de manuscris încă din 1820-1823, devenind o lucrare de re-
ferință pentru mulți autori de gramatici. Valeria Guțu-Romalo, cea responsabilă de 
tipărirea ediției din 1828, în studiul său asupra cărții, menționează că „baza teoretică 
a proiectului o constituie principiul fonetic, pe care Heliade îl opune grafiei tradițio-
nale chiriliene, (…) propunând simplificarea inventarului de semne grafice utilizate 
în scrierea românească a epocii prin eliminarea elementelor superflue, a semnelor 
fără utilitate în notarea sunetelor limbii române” [3; 456]

Ion Heliade-Rădulescu reușește să impună un alfabet alcătuit din 33 de slove, în 
1828, pe care tot el îl mai modifică, în 1836 și 1844, urmărind insistent, substituirea 
alfabetului chirilic cu cel latin. (vezi fig. 6)
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Figura 6. Alfabetul lui Ion Heliade-Rădulescu

Dintre acestea, vocalele sau glasnicele sunt 10 la număr: a, e, і, i, o, w, џ, ъ, 2, R, 
autorul menționând că і, i (ije) și R reprezentând același sunet, precum și o și w, џ 
(ucu) și u, iar  w și u s-au exclus, „ca să nu facă greutate nevinovaților prunci”.

Consoanele (consunantele) sunt 24: b, v, g, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, õ, ф, х, ц, ч, 
5, ș, ŝ, щ, v, iar diftongii sunt de două tipuri: cei care au accentul pe prima silabă: aĭ, 
aŭ, eŭ, iŭ, ăŭ, iŭ, aĭ, eĭ, iĭ, oĭ, ăĭ, uĭ, îĭ; și diftongii adevărați, care au accentul (tonul) pe 
a doua vocală: ea, ia, oa, ua, ie, io, iu; triftongii: eaŭ, iaŭ, aiŭ, euĭ, eaĭ, iaĭ, ieĭ, oaŭ, uaŭ, 
ieŭ, oaĭ, uaĭ și tetraftongul ioaĭ.

Un fenomen foarte bine atestat în lucrarea lui Heliade este înlocuirea desinenței 
de plural -e prin -i, la unele substantive feminine, de exemplu: jărtfile Idoleștĭ (p. 43), 
luminătorul’ Rusii (XXII), științile (XXVI), numirile (XXVI), literile (1/73), sunetile 
(1/73), pietrile (9, p. 89), dar și faptele (4/79), substantivele (9/89). 

Litera e reprezintă de regulă diftongul /ѫe/ la început de cuvânt: erĭ, ese, eșit’, er-
tată, nevoe, trebue, voesc etc., însă Heliade, în capitolul consacrat ortografiei, susține 
că: „e, demulteorĭ se-pronunțiază și ca diftongul’ ie; cum: eŭ, ea, epure” (152/375), 
însă Valeria Guțu-Romalo [4; 466] consideră că în cazul lui ea, lingvistul a comis o 
eroare, or, pronunțarea /ĭea/ este neverosimilă. 

O largă utilizare în gramatica sa îl are apostroful, pentru a nota eliziunea unei vo-
cale, precum în: un’i, (azi – unii), alț’i (azi – alții), n’are, n’a-zis (XX, p. 43),  d’aproape 
(79/14), mĭ a-înplinit’ (76/15).

De asemenea Heliade-Rădulescu încă îl mai notează pe „u” final: cînt-ŭ, veĭ-fi-
fostŭ, cristalŭ, portretŭ etc. Însă deseori, după consoana finală, Heliade-Rădulescu îl 
substituie pe u mut prin apostrof: pă nici unul’ nu văz’, cel’ al alt’, n’a așăzat’ (XXII, 47) .

Astfel raportul o literă – un sunet pe care Heliade voia să-l respecte, în cazul vo-
calelor cunoaște deseori concesii. Mai consecvent realizat era în cazul consoanelor. 
Fiindcă autorul încerca să imite limba italiană, în grafia sa deseori întâlnim dublarea 
consoanelor, mai ales în cazul neologismelor recent împrumutate: grammatică, om-
moare (43), adducerea (45), syllabe (2/75), correspundere (153/3), suppus (42/23). O 
altă regulă este utilizarea cratimei în scrierea infinitivului, dar și în cazul perfectului 
compus:  a-ales, n’a-zis (XX/43), a-scrie (42/12), a-zice (41/5), dar și formele  afost’, a 
înțelege (60/7), arămas (5/12) etc.

În același plan, observăm ezitări și în cazul utilizării grupărilor cu valoare adver-
bială, conjuncțională sau prepozițională: din protivă (azi – dimpotrivă), din preună 
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(43) – d’inpreună (4/73), din tîiŭ (45) – dintîiŭ (138/5), cele ’lalte (XXVI) – cele-’l-al-
te (38/13), prinurmare (XXI/45) etc.

Conchidem că atât gramatica lui Ștefan Margela, tipărită la Sankt-Petersburg, cât 
și a lui Ion Heliade Rădulescu, apărută la București, au un punct comun, pe care îl 
susțin cu îndârjire, primul – mai ales la finele volumului al II-lea, intitulat De buchile 
rumânești, altul – în compartimentul dedicat foneticii: propunerile de a reduce alfa-
betul chirilic românesc. Bineînțeles că reformele propuse de ei diferă, căci realitatea 
lingvistică de la care pornește Margela este limba rusă, dânsul prezentând particu-
laritățile fonetice în baza ei. Ideile de reformare ale alfabetului propuse de Margela 
au fost revoluționare la vremea aceea, plasându-l pe lingvistul basarabean printre 
gramaticienii importanți ai epocii, fapt ce ne demonstrează că norma literară din 
Basarabia în acea perioadă urma un curs de reglementare și fixare analog celui din 
Țările Românești, o evoluție similară care nicidecum nu ar fi putut da naștere unei 
noi limbi, diferită de limba română, mai ales că Margela nici măcar nu utilizează în 
gramatica sa glotonimul de „limbă moldovenească”.
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COSTUMUL POPULAR ȘI MODA ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ

BUJOREAN TATIANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Portul popular dintotdeauna a fost o componentă importantă a unui sistem de 
relații sociale, culturale și politice. În fragmentul istoric cercetatacesta nu poate fi 
tratat ca un element izolat de contextul în care a evoluat. Moda, la rândul său, a 
devenit elementul unui număr din ce în ce mai mare de componente ale civilizației, 
până când a ajuns să fie un principiu esențial al formării societăților de masă moder-
ne. Tema de inspirație etnică, văzută de creatorii de modăca element important al 
cadrului cultural în perioada respectivă, era distinsă prin importanța arhetipurilor 
dezvoltate și era o referință cheie în interiorul sistemului de proiectare artistică a ves-
timentației. Cel mai variat repertoriu de piese vestimentare inspirate din portul po-
pular moldovenesc a fost realizat de Casa Republicană de Modele din Chișinău, care 
era responsabilă de distribuția modei socialiste. Reproducerea directă a pieselor de 
port fiind exclusă, creatorii, cu ajutorul materialelor documentare culese, prin diver-
se interpretări, au metamorfozat subiectele artei populare în noi produse vestimen-
tare corelate cu moda timpului. Acest proces scoate la iveală legăturile care, credem, 
există între modă și costumul popular, dar și discordanțele care le caracterizează. În 
spațiul ce urmează ne-am propus reflectarea unor aspecte legate de evoluția modei și 
interferența cu costumul popular în RSS Moldovenească, fiind introduse în premieră 
în circuitul științific informații inedite privind activitatea Casei Republicane de 
Modele din Chișinău, puse la dispoziția noastră cu amabilitate de către Natalia Ur-
man, una dintre creatoarele de modă a Centrului Republican de Modele, în timpul 
interviurilor realizate în septembrie–noiembrie 2017, pentru care fapt autoarea își 
exprimă întreaga recunoștință și pe aceasta cale.

Schimbările care au afectat costumul popular odată cu începutul secolului al XX-
lea au fost datorate, în cea mai mare parte, dezvoltării impetuoase a modei. Este fra-
pant de constatat cât de contradictorie era și este în continuare opinia publicului larg 
cu privire la fenomenul modei. Acest interes și opoziția de opinii indică faptul că 
societatea se interesează constant și în mod profund de subiect și de comportamen-
tele pe care acesta le provoacă. Atunci când ne înveșmântăm, încercăm consilierea 
a două lucruri incompatibile: ne punem în valoare calitățile fizice (prin împodobire 
cu veșmântul) și ne judecăm pudoarea (prin acoperire cu veșmântul)[1].Privitor la 
această dublă atitudine psihiatrul elvețian Eugen Bleuler a creat termenul de „am-
bivalență”[2], care raportat la modă, indică faptul precum că ea este percepută de 
sensibilitate atât ca fiind ceva pozitiv, cât și ceva negativ. Este evident, că prin transfer, 
această ambivalență se referă și la îmbrăcăminte. „Însuși societatea trezește deseori 
un comportament ambivalent” (trad. aut. – T. B.)[3]. Acest mecanism de transfer, 
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însă, nu se oprește doar la îmbrăcăminte, ci se extinde în toate domeniile vieții, în 
acest fel fenomenul „moda” nu este legat doar de îmbrăcăminte, nu își trage de aici 
originea. Așa cum a evoluat odată cu parcursul istoriei, moda a devenit serviciul unui 
număr din ce în ce mai mare de elemente ale civilizației, până când, în secolul al XX-
lea, a devenit un principiu esențial al formării societăților de masă moderne. 

Legăturile care există între modă și societate, au la fel o „explicație dublă: pe de 
o parte, din punctul de vedere al presupozițiilor psihologice și sociale care sunt la 
originea modei, pe de altă parte din perspectiva consecințelor sociale, economice și 
culturale ale acestora din urmă. Prin urmare, dacă reconstituim procesul de transfer 
dublu, primul va veni din bazele psihologice și sociale ale modei către evoluția îm-
brăcămintei, al doilea va veni de la modă spre alte direcții ale istoriei economice și 
culturale” (trad. aut. – T. B.)[4]. 

Preocuparea esențială a modei în secolul al XX-lea este omul în totalitatea sa. „De 
fapt moda a ajuns un principiu universal, un element de civilizație; interesat nu doar 
de fizicul uman ci de toate mijloacele lui de exprimare. Ar fi greșit, deci, să subesti-
măm rolul modei în evoluția formelor vieții civilizate, deși ea nu este identică nici cu 
civilizația, în general, nici cu fenomenul ei particular, „stilul” (trad. aut. – T. B.)[5].
Trebuie de notat că civilizația, la fel ca și stilul, comportă un aspect de permanență, 
de durată, iar moda este un element dinamic, care se manifestă prin a modifica siste-
mele tradiționale[6]. O asemenea tensiune poate fi constatată și între modă și obicei. 
„Am putea merge mai departe cu afirmațiile noastre și să spunem că un obicei (cum 
de altfel și un stil), când este la finalul itinerarului evolutiv, nu mai suportă variante și 
rămâne ca canon imutabil. Ca urmare, moda începe să se aventureze pe căi noi până 
în ziua când vechiul sistem se va prăbuși, deseori fără să fie observat acest lucru” 
(trad. aut. – T. B.) [7]. Fenomene de acest gen sunt posibile deoarece moda constituie 
un sistem original de reglementări sociale care diferă de alte sisteme, cum este spre 
exemplu obiceiul, doar prin nivel, nu și prin natura sa iar conform teoriei celebrului 
antropolog american A. L. Kroeber, care insistă pe fluctuațiile regulate ale modei, 
perioadele ei evolutive coincid cu unele faze istorice în general [8]. Nu trebuie de 
uitat faptul, spune el, că nu revoluțiile, războaiele și instabilitatea socială și culturală 
provoacă unele mode, contrar, aceste evenimente pun sub semnul întrebării stilul sau 
obiceiul existent. Atunci când un obiect sau un stil au atins formularea sa definitivă 
devierile încep să modifice proporțiile, ca efect încep să fie resimțite unele presiuni și 
rezistență din partea societății deoarece aceasta din urmă ține să impună respect față 
de obiceiul sau stilul tradițional. Interacțiunea dintre devieri și rezistența societății 
este unul dintre fenomenele vitale ale acesteia când moda devine motorul evoluției 
sociale. După cum vorbește Kroeber mai departe, importanța veritabilă a revoluțiilor 
și războaielor este de a amplifica tendințele latente ale devierilor, ceea ce antrenează 
transformările care noi le putem califica ca „modă”. Nu putem, deci, înțelege moda 
bazându-ne doar pe un singur domeniu, cum ar fi vestimentația, spre exemplu. Ea 
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constă, mai curând, în comportamentul specific al societății față de situațiile cele mai 
diverse și față de obiectele cele mai variate [9].

Succesul unei mode depinde de existența unei „scene” unde noul să poată fi pre-
zentat. Ambițiile acesteia întotdeauna sunt universale, ea vrea să fie văzută și vene-
rată. Schimbul obligatoriu de stil sau obicei a prins un cu totul alt caracter în RSSM. 
Referitor la acest subiect foarte precis s-a pronunțat Larissa Zakharova în S’habiller à 
la soviétique, pentru societatea sovietică moda era un rău absolut, condamnat per de-
finiție. Cu atât mai mult că nota comună a reflecțiilor asupra modei din ultimele de-
cenii ale secolului al XIX-lea o constituia ideea potrivit căreia, formele expresive ale 
vestimentației indivizilor se datorează dorinței de „distincție socială”. Părea absurd 
să vorbești despre modă într-un spațiu care se dorea să fie egal în drepturi și unde 
economia planificată era marcată de un deficit permanent de bunuri de consum. În 
perioada sovietică, din punct de vedere artistic, se vehicula teoria precum că stilul 
este opus modei.Revistele de artă, în URSS și, respectiv în RSSM, porneau spre anali-
za modei din punct de vedere artistic, unde poziționau stilul ca categorie semantică, 
noțiunii de modă. Mai mulți critici de artă susțineau ideea că natura estetică a sti-
lului, artă și modă sunt, în principiu, opuse. „În timp ce moda pretinde că exprimă 
o noțiune de frumusețe, odată demoralizată sau demodată, reprezintă urâtul, spre 
deosebire de stilul de artă, care este de durată și nu se demodează niciodată” (trad. 
aut. – T. B.) [10]. „Urmând această logică, moda se prezenta ca o substituire (surogat) 
a stilului. Acesta din urmă apare și se dezvoltă ca un proces istoric natural, coerent 
și previzibil, în timp ce moda se naște spontan, fără raționalitate sau o logică a dez-
voltării. Moda are o relație indirectă cu valorile estetice obiective și frumusețea, în 
timp ce aceste noțiuni coincid cu stilul. În societatea socialistă, moda a început să fie 
înlocuită de stil” (trad. aut. – T. B.)[11]. Stilul sovietic, după cum se menționează mai 
departe,  nu însemna respingerea totală a variațiilor modei și difuzarea unei unifor-
me de utilitate veșnică. Nu era nevoie nici de abstractizarea completă față de evolu-
ției modei europene. Stilul era propus ca alternativă la „schimbarea anuală absurdă 
a modei”, a sistemului burghez de modă iar pentru instaurarea a ceea ce trebuia să 
fie stilul sovietic, era necesar să se prevină schimbările de modă anuale. Aceste idei 
radicale despre modă nu erau specifice doar contextului sovietic, controversa dintre 
stil și modă se regăsea de asemenea în Occident, stilul având apărători printre nume 
notorii în haute couture. Coco Chanel ar fi autorul acestora cuvinte celebre: „Moda 
se demodează, stilul niciodată” [12]. Omul sovietic și nevoile lui nu se mai raportau 
la sistemul de coordonate al modei. Pentru a discredita moda, criticii de artă o vor 
reduce la o practică ostentativă și scumpă. Potrivit acestora, viteza schimbărilor în 
modă provine din competiția irațională a formelor de reprezentare. Această critică 
a modei, care se referă la teoria consumului a lui Thorstein Veblen [13], era strâns 
legată de programul partidului, orientat împotriva tendinței caracteristice modei de 
a consuma mai mult pentru satisfacerea dorințelor sale. Noțiunea de stil era prezen-
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tată ca mijloc de formare a stabilității în cultura vieții materiale. Originea occiden-
tală a modei oferea un alt pretext pentru a fi devalorizată în ochii criticilor sovietici. 
Prezentată ca „rămășiță” a capitalismului, era văzută ca amenințare pentru tânăra 
cultură artistică sovietică. Pericolul provenea, în special, din revistele de modă de 
ultimă oră [14]. „Potrivit detractorilor modei, stilul, distrus de ea, nu mai există în 
cultura și civilizația burgheză din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cultura 
sovietică trebuie, prin urmare, să depășească contradicțiile generate de modă pentru 
a crea un stil nou. Una dintre modalitățile de a atinge acest obiectiv ar fi urmarea 
principiilor raționalității promovate în secolul al XX-lea: diferențierea vestimentației 
depinde de anotimp (sezon), climă, activitate, ora de zi etc.Sistemul de producere în 
serie și introducerea standardizării determină utilitatea îmbrăcămintei, concordanța 
între forma acesteia și funcție” (trad. aut. – T. B.)[15]. „Apărătorii modei presupun 
că aceasta din urmă întruchipează estetica contemporană definită de realismul so-
cialist” (traducerea autorului)[16]. „Creatorii de modăluau în considerare reflecțiile 
criticilor de artă și propuneau formule de stil și modă și relațiile lor reciproce. Pentru 
profesioniștii în îmbrăcăminte, stilul era limbajul artistic al unei epoci, „folosit pen-
tru a-și exprima cultura, situația economică, înțelegerea frumuseții și atitudinea față 
de lumea înconjurătoare. Moda, sau schimbările în costum, apăreau întotdeauna în 
cadrul unui stil. Uneori aceste schimbări treceau fără urmă, dar uneori se întâmpla, 
într-o anumită măsură, să spargă caracterul stabilit al costumului.În cadrul unui ase-
menea raționament, moda era definită ca un fel de „micro stil” dezvoltat ca parte a 
unui „macro stil”” (trad. aut. – T. B.)[17]. Cu toate acestea, ideea nu a fost inventată 
de către sovietici. Etnologul olandez Sebald Rudolf Steinmetz și sociologul german 
Rene König au propus deja o definiție a modei ca „o schimbare de stil, periodică și 
mai mult sau mai puțin obligatorie”. În Uniunea Sovietică, apărătorii modei au dez-
voltat această idee, fără a indica referință [18].

Apariția, în URSS, a unui nou stil de îmbrăcăminte, „străin formalismului” este 
văzut ca rezultat al conjuncției progresului tehnic și a evoluției estetice. Ideea dez-
voltării comune a tuturor artelor se regăsește în toată creația vestimentară a perioa-
dei. „În 1949 Casa de modele din Moscova a fost transformată în Casa de Modele 
pentru toată Uniunea. Ea a devenit punctul de legătură a tuturor rețelelor de instituții 
similare, apărute în capitalele Republicilor sovietice și în câteva mari orașe din Rusia”, 
iar „În 1962 existau deja șaptesprezece case de Modă în Republica Sovietică Federa-
tivă Socialistă Rusă și treizeci și șase în tot URSS-ul” (trad. aut. – T. B.)[19]. În anul 
1953, în orașul Chișinău, a fost înființată Casa de Modele a Ministerului Industri-
ei Ușoare [20]. Această unitate, foarte restrânsăla începutcu angajați constructori și 
tehnologi din domeniul industriei ușoare, se ocupa de distribuția modei socialiste în 
RSSM. Se încerca adaptarea tendințelor modei occidentale la realitățile și condițiile 
modului de trai sovietic.Erau create colecții nu prea mari în tendințele vestimentare 
ai anilor postbelici. Foarte frecvente, în această perioadă, erau atelierele artizanale. 
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Toate aceste unități nu reușeau să facă față comenzilor, fiind depășiți de cererea ve-
nită de la populație. Combinatul de Producere al Ministerului Culturii, în acea pe-
rioadă, pregătea croitori calificați.Tot în perioada anilor ’50–’60, în republică au fost 
deschise mai multe centre de instruire profesională care angajau profesori capabili 
să pregătească doritorii de a studia profesiile de constructori și tehnologi în dome-
niul confecțiilor. În anul 1963, la Casa de Modele a Ministerului Industriei Ușoare 
al RSSM, secția proiectare, sunt angajați pictori modelieri, originari ai RSSM, dar 
care au făcut studii la Institutul de Textile din Moscova. Pictorii modelieri Gorșeni-
ova N., Camin I., Sirotinscaia V., Evdochimova E., Gnezdovscaia G., Ivanova E., au 
fost incluși în conținutul de creație din domeniul industriei ușoare  [21]. Reunirile 
periodice ale creatorilor la Moscova și rapoartele anuale ale activităților lor au adus 
această sistemă transparentă la etapa să fie dirijată la toate nivelele ceea ce garanta 
uniformitatea tendințelor modei în diferite regiuni ale uniunii. 

În paralel cu atelierele de confecții experimentale care funcționau la Casa de 
Modele din Chișinău, aici se desfășurau spectacole și prezentări de modă unde erau 
arătate publicului larg piesele cele mai reușite ale industriei confecțiilor din țară. Casa 
Republicană de Modele furniza documentație tehnică pentru modelele elaborate de 
ea la mai multe fabrici ale industriei ușoare. Subordonarea directă intereselor uzine-
lor și întreprinderilor îi conferea Centrului de Modele un caracter industrial, cu atât 
mai mult că atelierele corespundeau modelului fabricilor de confecții. Astfel, con-
ținutul artistic al profesiei de creator de modă era organizat, deseori, în baza unor 
principii mai mult funcționale. Deoarece discutăm despre un sistem politic care tin-
dea să transforme viața subiecților săi într-o manieră autoritară, este imposibil de a 
lua în considerare moda perioadei în afara politicii. Puterea tindea să controleze și 
să reglementeze toate sferele vieții cotidiene și bineînțeles practicile vestimentare. O 
asemenea reglementare se făcea prin emiterea unor dispoziții de o ritorică ce conți-
nea prescripții stricte în domeniul modei și a consumului. Rezoluțiile Comitetului 
Central al Partidului Comunist al URSS și de guvern al RSSM, presa generală și de 
specialitate (revistele de modă și cele destinate femeilor), publicațiile creatorilor de 
modele vestimentare și ale economiștilor impuneau norme de aspect în vestimen-
tație și în domeniul consumului. Ele definitivau locul modei vestimentare în cadrul 
societății sovietice și a economiei planificate.

Arhivele personale ale creatoarei de la CasaRepublicană de Modele, Natalia Ur-
man, angajată în anul 1970 la această instituție, permit să aruncăm o privire asupra 
muncii creatorilor de modele din perioada sovietică. Ele conțin documentația rele-
vantă referitor la aspectele ce ținde implementate modelelor proiectate în sistemul 
de producere (destinate producerii în serie), rapoartele de activitate, completarea 
sau finalizarea planului, originalele crochiurilor modelelor create și implementate în 
producția de masă la fabricile atașate Casei Republicane de Modele. Tot ce a scăpat 
de controlul oficial s-a sedimentat în arhivele proprii și memorialistica personală a 
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foștilor colaboratori ai acestei instituții. Arhivele personale mai sunt o modalitate 
foarte bună de a descoperi paleta tacticilor de operare care circulau în acest domeniu. 
Tot în această perioadă, anii 70’, în secția de proiectare artistică a Casei Republicane 
de Modele se regăsesc următorii absolvenți ai Institutului de Textile din Moscova: 
Urman N., Cepracova V., absolvenții Institutului de Arte Decorativ-Aplicate din 
Lvov – Râbac L., Bucsa G., Bilâc S. [22]. Perioada este, de altfel, cea mai relevantă 
pentru analiza căilor  de promovare a modei sovietice.Suntelaborate colecții inspi-
rate din arta tradițională, din portul popular moldovenesc dar și a altor popoaredin 
acest teritoriu. Începând cu anii 1970 și până în 1980, colectivul a prezentat colecții 
vestimentare destinate bărbaților și femeilor, pentru diferite categorii de vârstăși se-
zoane, la diverse ședințe metodice de importanță unională, petrecute în:Moscova 
(1972), Tallinn (1973), Erevan (1975), Minsk (1977), Plovdiv (1977), Batumi (1978).
Prezentările de modă au fost menționate cu mai multe distincții, diplome de gradul 1 
și de merit. Modelele vestimentare inspirate din portul popular moldovenesc au fost 
întotdeauna pozitiv apreciate, iar cele destinate tineretului dar și cele pentru casă și 
familie au fost prezentate la ședințe de partid, erau publicate în reviste de modă. Sor-
timente noi de modele vestimentare din țesături noi, contexturi noi, pentru tineret, 
au fost prezentate la Ședința metodică a Caselor de Modele Republicane din URSS. 
Aceste prezentări au condiționat apariția noilor legături și colaborări, dar și creșterea 
nivelului calității vestimentelor.Relațiile între industriile ușoară și textilă au deve-
nit mai coerente, înțelegerea funcționalului și esteticii au devenit mai dinamice [23]. 
În anii 1979–80 colectivul beneficiază de un spațiu nou. Sunt angajați noi creatori 
de modele precum:Jurova L., Șatcovscaia A., Drobaha O., Drobaha A., Troițcaia T., 
Denisenco I., Galchina T., Osoianu O., Malarciuc O., Țoi G., Faerman I., care au pro-
iectat colecții vestimentare pe tot parcursul anilor 1980. Volumul de lucru a crescut 
din contul comenzilor venite de la fabricile de confecții din Bălți, Soroca, Dubăsari, 
Bender, Tiraspol [24].

Revistele, manualele de croitorie și de cusut marchează eforturile depuse de cre-
atorii de modele pentru a se aproviziona populația cu haine. Pe de altă parte, acestea 
indică motivele pentru care s-a recurs la ajutorul elementelorde port tradițional în 
crearea modei de tip sovietic. Revistele de modă care, într-un ton didactic ofereau 
recomandări despre modul cum ar trebui ei să se îmbrace, acompaniate de imagini și 
tipare elaborate de către creatorii de modele, deseori recurgeau la motivele etnice în 
propunerile lor. Aceste ediții proclamau avantajele modei socialiste, subliniau atașa-
mentul lor față de contextul național și denigrau moda de din afară. 

Publicațiile perioadei insistau asupra faptului că costumul național inspiră cel 
mai constant creatorii.În nici un caz nu era o chestiune de copiere mecanică a pie-
selor de port popular. Imitarea și reorganizarea formelor în locul utilizării directe a 
motivelor etnice „ducea la exhumarea” unui costum etnograficla „modă” și care nu 
întotdeauna îndeplinea cerințele contemporane ale modei. Acest avertisment inteli-
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gent ajuta la justificarea prezenței impunătoarede motive folclorice în modelele din 
reviste, așa cacititorii să nu traseze paralele cu tendințele modeioccidentale. Acestea 
ofereau o rețea de lectură a modelelor în care atențiacititorilor să fie preocupată doar-
de motivele pentru costumul național.Acest ultim aspect al discursului nostru este 
explicat prinrealitatea cotidianului sovietic, marcat de faptulrespectării de cătrecon-
sumatori a standardelor impuse de sistem.
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TERMENII BIBLIOTECONOMICI MODERNI:
DELIMITĂRI STRUCTURALE

CATEREV CRISTINA
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Bibliotecile de astăzi se confruntă cu mai multe probleme. Avansarea tehnologii-

lor informaţionale au un rol însemnat în schimbarea obiectivelor activităţii bibliote-
conomice moderne. Activitatea bibliotecilor de azi se axează pe alte principii: extin-
derea proiectelor internaţionale, crearea de baze de date, digitalizare de conţinuturi, 
crearea unei biblioteci electronice etc. Bibliotecarul  are rolul de mediator și formator,  
cu acces la internet, ceea ce îi oferă informaţii instantanee. Din acest motiv, elemen-
tul de bază care trebuie abordat în cadrul sistemului biblioteconomiei moderne este 
capacitatea acestuia de a ţine pasul cu tehnologiile moderne pentru a face  cât  mai 
eficientă și accesibilă informaţie digitală pentru utilizatorii de diverse categorii.

O bibliotecă modernă este o instituţie care funcţionează în calitate de conector în 
comunitatea sa - descoperind necesităţile specifice ale comunităţii, oferind atât servicii 
tradiţionale, cât și inovatoare și adaptându-se în pas cu schimbările ce au loc în comu-
nitate. O bibliotecă modernă servește drept centru comunitar, ascultă vocea comunită-
ţii și abordează necesităţile acesteia. O bibliotecă modernă, de asemenea, servește drept 
punctul central de conectare a cetăţenilor la informaţii valoroase, iniţiative guverna-
mentale, servicii și activități ale ONG-urilor locale și internaţionale, și la mediul de afa-
ceri prin intermediul unui spaţiu comunitar vibrant, activ în cadrul căruia beneficiarii 
pot dobândi cunoștințe și abilităţi, învăța lucruri noi și petrece timpul liber cu suportul 
bibliotecarului instruit [1, p]. Bibliotecile cu servicii tradiţionale se adaptează la servi-
ciile moderne din perioada contemporană, având drept  obiectiv important extinderea 
necesităţile de informare digitală, oferind mai mult ajutor educaţional unui public mai 
larg. De exemplu, bibliotecile din întreaga ţară oferă mai multă asistenţă individuală ce-
lor care utilizează pentru prima dată anumite tehnologii și nu cunosc cum să le accese-
ze. De aceea, bibliotecile moderne trebuie să fie la curent cu cele mai recente tehnologii 
informaţionale din întreaga lume, instruind în acest sens publicul larg.

Biblioteca modernă dispune de oportunităţi mari prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale și de comunicare, oferă numeroase posibilităţi de ameliorare a servi-
ciilor de bibliotecă prin îmbunătăţirea accesului la informaţie, cunoștinţe și cultură. 
Restructurarea infrastructurii tehnice astfel încât fiecare comună să aibă un sistem 
standardizat de bibliotecă menit să răspundă serviciilor de bibliotecă modernă. Ea 
răspunde exigenţei drepturilor fundamentale ale omului, oferind informaţii, cunoș-
tinţe și cultură, educând în materie de cetăţenie în societatea informaţiei. Biblioteca 
publică are ca sarcină principală gestiunea informaţiei și disponibilitatea informaţii-
lor, cunoștinţelor și culturii publice în societatea informaţiei.
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Mai mult decât oricând, bibliotecile moderne iau în considerare necesităţile pu-
blicului și fac tot ce pot pentru a găzdui cele mai utile servicii. De la crearea labo-
ratoarelor digitale până  la crearea spaţiilor de producţie și a locurilor de întâlnire, 
bibliotecile lucrează din greu pentru a rămâne relevante într-o societate digitală. Cu 
ajutorul acestor elemente noi, bibliotecile moderne se pot dezvolta alături de tehno-
logiile moderne și pot ajuta la educarea publicului în diverse moduri.

Biblioteca modernă este un termen care este utilizat tot mai frecvent începând cu 
mijlocul secolului al XX-lea. Astăzi, crearea de reţele a condus la transformarea mo-
dului în care bibliotecile furnizează - iar utilizatorii caută - informaţii. Deși Internetul 
este mediul natural pentru bibliotecar care se confruntă cu probleme de cenzură și 
standarde.

Liviu Dediu, definește biblioteca modernă ca o instituţie recunoscută. Este un loc 
în care te poţi împlini ca persoană. Este un loc unde venim pentru a deveni înţelepţi, 
pentru a experimenta și a obţine informaţii, dar este și un loc unde învăţăm să trans-
formăm informaţia în cunoaș¬tere. De asemenea, este un loc de întâlnire și este recu-
noscut de către comunitate ca fiind instituţia deschisă mereu. Acest lucru se petrece 
de mulţi, mulţi ani și cea mai mare parte a oamenilor știu asta. Ceea ce ei nu știu este 
că biblioteca modernă oferă mai mult decât cărţi! Și trebuie să facem neapărat ceva 
în legătură cu acest lucru. [2, p. 13].

Serviciul modern de bibliotecă este un sistem legal de activităţi prestat cetăţenilor la 
solicitarea acestora (sau la solicitarea unor instituţii interesate), ce are drept scop sati-
sfacerea unor necesităţi formativ-informaţionale ale cetăţenilor / instituţiilor [3, p. 44].

Bibliotecarul modern nu atât trebuie să fie abil în utilizezarea Internetului, cât și 
mai ales trebuie să se familiarizeze cu informaţia digitală în toate formele sale - ima-
gini, text integral și bănci de date factuale.  Mai important, pentru a rămâne modern, 
bibliotecarii de astăzi trebuie să se angajeze într-un program de învăţare pe tot par-
cursul vieţii, care să le permită să utilizeze în mod optim avantajele oferite de tehno-
logia modernă. Biblioteca și bibliotecarul modern oferă servicii moderne.

Importanţa managementului în bibliotecile din perioada contemporană este pusă 
în valoare de numărul cursurilor de perfecţionare și de temele conferinţelor și se-
minariior care au loc peste tot în lume. Asociaţiile profesionale au susţinut și susţin 
permanent demersul orientat spre adoptarea principiilor managementului perfor-
mant și aplicarea noilor tehnici manageriale. Schimbarea mentalităţii managerilor 
actuali se face diferenţial, în funcţie de specificul cultural al ţărilor, aceste modificări 
se petrec mai mult sau mai puţin rapid. Acest lucru contribuie la accentuarea crizei 
pe care o traversează biblioteconomia mondială [4, p. 25].

Evoluţia spectaculoasă a activităţii biblioteconomice moderne a determinat și 
evoluţia substanţială a limbajului biblioteconomic. În continuare, vom prezenta o 
serie de termeni biblioteconomici moderni, caracterizaţi în conformitate cu particu-
larităţile lor structural-gramaticale. 
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I. Termeni biblioteconomici monomembri: abilitate, achiziţie, acord, acredita-
re, activitate, actualizare, adaptabilitate, adresabilitate, agendă, altruism, ambianţă, 
analiză, andosament, animator/animatoare, antivirus, aplicaţie, aptitudine, aspiraţii, 
atitudine, audio, autentificare, autodezvoltare, avatar, beneficiar/-ă s. n., beneficiu/
beneficii s. m., bibliotecar, bibliotecă, brevet, buget, calculator, cartografiere, căutare, 
cerere/cereri s. f., chestionar, competenţă, convenţie/convenţii s. f., conversaţie, creati-
vitate, cunoștinţe, disponibilitate, diversificare, donaţie, dronă,  durabilitate,  educaţie, 
ecran, emoticon, empatie, enciclopedism, eroare, evaluare, evocare, extranet,  facilita-
tor,  fiabilitate, fidelitate, filtru, fișier,  formabil,  formare, formatare, formator, gestiune,  
hiperlegătură, hipermedia, hiperspaţiu, hipertext, impact, incluziune, indicator, info-
grafic, inovaţie, integrare, interactivitate, internet, interviu, intranet, intuiţie, încân-
tare, jurnal, laborator, laptop, lider, logistic, logo, loialitate, ludotecă, mediatecă, men-
tenanţă, mentor, mesaj, metodologie, misiune, modernizare, monitorizare, motivare, 
multimedia, negociere, nonformal, notificare, novateca, ofertă, organigramă, pagină, 
parolă, partener/parteneri s. m., parteneriat/parteneriate s. n., periferic, performanţă, 
pictogramă, piramidă, piraterie, plan, port, poziţionare, prelegere, prezentare, proble-
matizare, procedeu, profesionalitate, proiector, promovare, protocol, prototip, public, 
publicitate, reclamaţie, reflecţie, reglementare, regulament, relaţii, relevanţă, replicare, 
repozitoriu, reţea, rezilienţă, risc, schimbare, serviciu, sinectică, solicitant, sponsori-
zare, standard, statistic, strategie, sustenabilitate, ședinţă, tastatură, valoare, viziune, 
voluntariat, zonă etc.

II. Termeni biblioteconomici sintagme
Termeni biblioteconomici sintagmei au fost clasificaţi în: 
1. termeni bimembri - sunt foarte frecvenţi în limbajul specialiștilor, denumind 

diverse noţiuni: abilitate analitică, abilitate informaţională, abilitate practică, abi-
litatea sintetică (creativă), abordare inovativă, acces deschis, acord bilateral, agenda 
formatorului, agenda participantului, alfabetizare digitală, ambianţa bibliotecii, ame-
najarea spaţiilor,  arhitectura serviciilor, automatizarea bibliotecilor, biblioteca expe-
rienţei, biblioteca platformă, bibliotecar animator, bibliotecar facilitator, bibliotecar 
formator, bibliotecar ludotecar, bibliotecar mediator, bibliotecar modern, bibliotecă 
digitală, bibliotecă electronică, bibliotecă modernă, bibliotecă hibrid, bibliotecă hub, 
bibliotecă incubator, bibliotecă publică, bibliotecă vie, bibliotecă virtuală, bugetul bi-
bliotecii, bugetul proiectelor, bune practici, calitatea serviciilor, capacitate managerială, 
capital social, carta minţii, carte electronică, carte vie, cartografierea serviciilor, ciclul 
instruirii, codul serviciilor, colecţie audio, colecţie braille, colecţie digitizată, colecţie 
electronică, colecţie locală, colecţie tactilă, competenţă metodică, competenţe perso-
nale, competenţe profesionale, conflictualitatea spaţiului, cultura informaţiei, cultura 
inovaţiei, cultura instituţională (organizaţională), cultura media, cultura tehnologică, 
dex online, dezvoltarea colecţiilor, diagrama-arbore, disc optic, discuţie facilitată, do-
cument audiovizual, document digital, document grafic, document multimedia,  docu-
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ment vizual, educaţia adulţilor, educaţie nonformală, efecte multiplicatoare, estimare 
riscuri, etalonul serviciilor, evaluarea formării, evaluare riscului, evaluarea servicii-
lor, experienţa serviciului, experienţa structurată, experienţa utilizatorului,  expertiză 
managerială, focus grup, formare profesională, fereastră activă, garantarea serviciilor, 
hard disc,, iniţierea inovaţiei, inovaţia organizaţională, inovaţia socială, mbunătăţirea 
serviciilor, linii directoare, livrare servicii, managementul produselor, managementul 
proiectelor, managementul schimbării, managementul serviciilor, managementul spa-
ţiilor, marketing interactiv, marketing intern, marketing relaţional, marketingul servi-
ciilor, materiale didactice, metoda puzzle, nomenclatorul serviciilor, partener media, 
pașaportizarea serviciilor, pașaportul serviciilor, percepţia serviciilor, periferice media, 
periodic electronic, planificare strategică, portal web, portofoliul serviciilor, poștă elec-
tronică, prelegere interactivă, prestare servicii, produs formativ, raţionalitatea spaţiului, 
realizarea sensului, regăsirea informaţiei, reţea locală, reţea socială, rolul formatoru-
lui, satisfacţia utilizatorului, sensibilitatea spaţiului (bibliotecii), servicii publice, spaţiu 
public, spaţiul bibliotecii, standard ocupaţional, structură organizatorică, ședinţă me-
todologică, tehnologii informaţionale, temporalitatea spaţiului (bibliotecii), turul gale-
riei, utilizatorul serviciilor, valoare adăugată, valori instituţionale, vocea utilizatorului, 
zona maker, zona media etc.

Din punctul de vedere al numărului de elemente incluse în sintagmele din do-
meniul biblioteconomic, distingem și termeni  trimembri: absorbţie a inovaţiei, ac-
cesibilitatea unui serviciu, activităţi de învăţare, adecvare la scop, adresă de internet, 
aptitudine de utilizare, atelier de lucru, atitudine în servicii, biblioteca ca spaţiu, capa-
citatea de răspuns, ciclul îmbunătăţirii serviciilor, colecţie de bibliotecă, colecţie de jucă-
rii, competenţă de specialitate, comunalitatea spaţiului public, comunicarea în servicii, 
continuitatea unui serviciu, cultura bibliotecarului modern, design de bibliotecă, editor 
de imagini, editor de text, educaţie în servicii, experienţa utilizării serviciilor, incubator 
de inovare, inovarea de marketing, inovaţia de proces, integrarea unui serviciu, învăţa-
re din servicii, logistica unui serviciu, mijloace de formare, motor de căutare, necesităţi 
de formare, obiective de referinţă, pagină de căutare, pagină de pornire, panou de afi-
șaj, parteneriat în servicii, parteneriat public privat, percepţia asupra performanţei, pe-
riferice de ieșire, periferice de intrare, personal de bibliotecă, plan de acţiuni, propunere 
de proiect, puncte de percepţie, recrutarea în servicii, recunoșaterea în servicii, reţea 
de calculatoare, revizuire a activităţii, servicii publice electronice, standard de servicii, 
stick de memorie, tranzacţie aferentă serviciilor, vizibilitatea spaţiului bibliotecii, vizi-
unea asupra serviciilor, zona de confort, zona pentru tineri etc. 

1) Termeni biblioteconomici tetramembri: analiza nevoilor de învăţare, car-
tografierea punctelor de percepţie, cele mai bune practice, codul de bune practice, 
colecţie cu tipar mărit, colecţie de instrumente agricole, colecţie de instrumente de 
gospodărie, colecţie de instrumente muzicale, competenţe ale bibliotecarului mo-
dern, interviu de recrutare în serviciu, limbaj comun al serviciilor, lucrul în grup mic, 
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model de bună practică, obiective (ale activităţii formative), periferice auxiliare de 
stocare, regulament de ordine interioară, regulament pentru utilizarea internetului, 
serviciu modern de bibliotecă, sisteme de livrare a serviciilor etc. 

2) Termeni biblioteconomici polimembri, sintagme formate din cinci și mai 
mulţi termeni, având structuri variate: ciclul de viaţă al inovaţiei, ciclul de viaţă al 
serviciului, dispozitiv de citire a cărţilor electronice, extensie de nume de fișier, for-
marea culturii tehnologice a utilizatorilor, mediul de marketing al bibliotecii, modele 
de urmat în servicii, obiective (ale procesului de instruire), obiective (ale unui pro-
gram de formare), proces de îmbunătăţire a serviciilor, proiectarea unui program 
de formare, regulament de organizare și funcţionare, sistem automatizat integrat de 
bibliotecă, facilitare de utilizare a unui serviciu etc.

3) Termeni formaţi prin compunere: public-ţintă, tramvai-bibliotecă, bibliote-
că-centru comunitar, bibliotecă-centru multimedia, zonă-studiu individuală etc.

4) Termeni biblioteconomici formaţi din abrevieri și termeni-simboluri. Din 
această categorie fac parte doar acei termeni exprimaţi prin simboluri ce denumesc 
noţiuni din domeniul biblioteconomic: MT  (Muzică Tipărită, Vcs (Video Casetă), 
DOI (Digital Object Identification), PC (Personal Computer, laptop, DVD (disc digi-
tal polivalent), PDF (Portable Document Format), RAM (random access memory), 
ROI (Return Of Investment), CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory), CD-I 
(Compact-Disc Interactive), Photo-CD (Photo Compact-Disc), WORM (Write 
Once Read Many), HTML (Hyper Text Markup Language), HTTP (Hypertext Tran-
ssmision Protocol / Protocol de transmitere hypertext) etc.

Influenţa englezismelor în biblioteconomia modernă are un rol de distribuire 
a noilor sarcini și respectiv a noilor direcţii de activitate a bibliotecilor. În biblio-
teconomia modernă sunt atestate o serie de împrumuturi: 1. termeni monomembri: 
advocacy, blog, blogger, blogging, blogosferă, brainstorming, design, ebook reader, 
facebook, feedback, firewall (zid de flăcări), flickr, flipchart, flyer, forward, fullscre-
en, gadget/gadgeturi s. n., gigabyte, gmail, google, grant, hacker, hackerspace, har-
dware, hyperlink, hub, ignite, joystick, kilobyte, kit, know-how, lego, link/ login, 
makerspace, management, marketing, metoda 6/3/5 (brainwriting), mouse, networ-
king, off-line, on-line (prezenţă), outreach, pixel, powerpoint, powtoon, prezi, puzlle, 
router, software, tag, trainer, training, voxel, web 2.0, webex, webliografie, webologie 
(webology), widget, wikipedia, wictionary, wireless, word, y modem, zip (arhivă), 
zoom (lupă); 2.  bimembri și trimembri: aplicaţie web, design thinking, ecran tactil 
(touchscreen), google chrome, google drive, google translate, help desk, help library 
(bibliotecă on-line), help line, help services, home page, lifelong learning, marketing 
one-to-one, outdoor servicii, breaking the ice, pagină de start (home page) etc.

Bibliotecile moderne îndepărtează rafturile de biblioteci vechi, care nu sunt ne-
cesare, pentru a face loc spaţiilor de producţie nouă, crearea de conţinuturi digitale, 
crearea spaţiilor de informare culturale și media. Spaţiile de creaţie sunt concepute 
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să fie un loc în care sunt afișate tehnologiile vechi, alături de cele noi. Scopul acestei 
strategii de dezvoltare este ca managerii instituţiilor infodocumentare să poată dez-
volta noi competenţe bibliotecarilor și, respectiv să împărtășească abilităţile, pe care 
le au deja, cu ceilalţi. Acest lucru permite publicului să acceseze noi informaţii prin 
interacţiunea socială. Se pare că bibliotecile de astăzi se străduiesc să rămână adevă-
rate spaţii moderne cu deschideri spre viitor.

Constituirea sistemului terminologic din cadrul biblioteconomic modern este un 
proces în care se produc schimbări permanente la nivel naţional și internaţional. 
Completarea cu termeni și sintagme noi este posibilă datorită procedeelor de îm-
bogăţire a vocabularului specifice limbii române: extern, intern, și mixt [5, p. 149].
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Secole la rând oamenii au imortalizat momentele importante din viață prin pic-
tură, astfel încât măiestria și percepția pictorilor determina caracterul imaginii finale 
a tabloului. Fotografia a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea fiind marcată de pro-
gresului tehnic. În această perioadă s-au desfășurat în Europa o serie de evenimente: 
revoluții și războaie, răspândirea Romantismului ca curent artistic nou, iar mai con-
cret în domeniul modei – industrializarea procesului de producere a îmbrăcămintei, 
fapt datorat invenției mașinii de cusut. Schimbările care s-au produs au influențat 
într-o măsură semnificativă modul de viață, în special cel al orășenilor. Prima ex-
periență fotografică i-a aparținut fizicianului francez Joseph Nicéphore Niépce în 
anul 1829, însă data oficială a invenției se consideră anul 1839, atunci când Louis 
Daguerre a prezentat fotografia numită de el „daghereotip”, cu mici îmbunătățiri ale 
descoperirii făcute de Niépce. Ulterior, de la o tehnologie relativ simplă ce permitea 
realizarea fotografiilor alb-negru, arta fotografică a avut o evoluție destul de rapidă și 
deja la începutul secolului al XX-lea au devenit accesibile fotografiile în culori. 

Cea mai importantă caracteristică a fotografiei este autenticitatea imaginii, pre-
zentând o calitate unică a fotografiei în comparaţie cu alte forme de reprezentare 
vizuală, care ne permite cu certitudine să constatăm faptele care au fost surprinsă de 
obiectivul camerei. Rolul principal al fotografiei de a imortaliza momente importan-
te din viață a rezultat din faptul că însăși aparatul de fotografiat nu era un lucru acce-
sibil și tehnologia de realizare a fotografiilor era una complicată. Astfel, fotografiile se 
făceau cu ocazii speciale și de cele mai dese ori cu „personajele” îmbrăcate în haine 
de sărbătoare. Doar de câteva decenii fotografia a devenit ceva accesibil tuturor. Mai 
mult decât atât, astăzi este o resursă utilizată în scopul de a informa, de a înregistra 
informații, precum și în scopul de a vinde, ori pur și simplu pentru a încânta.

Așa dar, fotografiile descoperite în numeroase albume de epocă care s-au păstrat 
de-a lungul timpului reprezintă oglinda în care se reflectă realitatea trecutului. În 
studiul costumului nupțial moldovenesc analiza fotografiilor va permite determina-
rea particularităților caracteristice costumului în diferite perioade de timp și pentru 
zone geografice concrete.

Dintre toate elementele ce pot caracteriza un anumit loc, într-o anumită perioadă 
de timp, vestimentației îi poate fi atribuit un rol deosebit. Veșmintele au capacitatea de 
a modela imaginea vizuală a omului. Din cele mai vechi timpuri costumul a fost un 
mijloc de a crea imaginea corespunzătoare viziunilor despre frumos pe care oamenii 
și le-au conturat singuri. În acest context, vestimentația nu este alt ceva decât reflecția 
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interiorului ființei umane – a trăirilor sufletești, a prejudecăților și a libertăților. Un as-
pect determinant în viziunea despre frumos îl are tradiția, care în mod direct influen-
țează constituirea imaginii omului și respectiv constituirea ansamblului vestimentar.

Ansamblul nupțial tradițional are la bază tradiții creștine care se păstrau cu sfin-
țenie. De aceea în trecut, la nuntă, mirii purtau costume populare tradiționale, speci-
fice unei anumite zone și care posedă valoare unicală și irepetabilă.

Secole la rând s-a urmărit tradiția mireselor de a se „împodobi” la nuntă în veș-
minte cu caracter tradițional și mai mult decât atât, fiecare rochie de mireasă era 
individualizată prin broderiile cu ornament tradițional, care neapărat aveau conota-
ții simbolice. Un costum tradițional de mireasă se compunea din următoarele piese 
vestimentare: rochia lungă din pânză fină, lungă până la glezne, decorată bogat cu 
broderie pe piepți și pe mânecă. Peste rochie, de la talie în jos, se îmbrăca catrința 
prinsă în talie cu cingătoare. Părul miresei era împletită, iar în coafură se prindea 
voalul numit maramă și ghirlanda cu flori. Marama era țesută fin din mătase, având 
capetele ornamentate cu broderie. În picioare mireasa purta pantofi cu vârful închis, 
conform tradiției. 

Costumul tradițional al mirelui se compunea din următoarele piese de bază: că-
mașa și pantalonii prinși în talie cu brâu. Cămașa de tip tunică era lungă până deasu-
pra genunchilor, avea croi simplu și se confecționa din pânză fină de in sau bumbac. 
Broderia se amplasa pe guler, încadrând deschizătura de dinainte a cămășii, uneori 
marca umerii, marginile de jos ale mânecilor și poalele cămășii. Deasupra cămășii 
se îmbrăca bundița, frumos decorată cu aplicații și broderii. Cromatica dominantă 
pentru costumul bărbătesc de sărbătoare era deschisă – alb și nuanțe de bej. Pentru a 
întregi imaginea costumului bărbătesc, trebuie de adăugat că își acopereau capul cu 
pălărie, iar în picioare – încălţăminte de sărbătoare, anume pantofi sau cizme, chiar 
dacă unii purtau opinci, ca în zilele de lucru. 

În perioada rece a anului mirii mai îmbrăcau pe post de vestiment exterior: su-
mane din postav de culoare deschisă, nuanțe de bej, decorate cu aplicații de găitan 
pe borduri.

Progresul tehnic și industrializarea procesului de producere a îmbrăcămintei a 
dus la dezvoltarea industriei modei și, ca rezultat, la schimbarea valorilor și pierderea 
din tradiții. Fotografiile de nuntă din diferite zone geografice de pe teritoriul Moldo-
vei, datând cu sfârșitul secolului al XIX-lea și cele de la începutul secolului al XX-lea, 
prezintă cupluri îmbrăcate în vestimentație modernă actuală timpului. Astfel, se poa-
te concluziona că pe teritoriul Moldovei, costumul de nuntă, în special cel orășenesc, 
urma moda din marile capitale europene. Costumul nupțial modern păstra forma, 
liniile de siluetă, cromatica și elementele decorative, dictate de tendințele modei, care 
în secolul al XX-lea se schimba la fiecare decadă.

Examinând fotografiile care s-au păstrat de la începutul secolului al XX-lea, se 
poate observa că miresele de la oraș purtau rochie de culoare alba, lungă, cu corsajul 
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ajustat și fusta căzând liber în falduri. Rochia era închisă în partea superioară până 
la gât și mânecile de obicei erau lungă. În fotografii se poate observa cum de la o 
decadă la alta se schimbă lungimea rochiei, gradul ei de ajustare pe corp și chiar 
nuanța. În coafură se prindea coronița și voalul fin, transparent, de culoare albă. În 
picioare încălțau ciorapi și pantofi sau cizme cu șireturi. Ceea ce mai păstrează tra-
diția populară în costumul modern, sunt accesoriile, funcția apotropaică a acestora 
fiind primordială.

Costumul mirelui de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-
lea reprezenta un ansamblu vestimentar clasic și sobru, dictat de moda engleză. Prin-
cipalele piese vestimentare în costumul mirelui erau cămașa albă, pantalonii de cu-
loare închisă. Peste cămașă se îmbrăca vesta, iar peste vestă sacoul de culoare închisă, 
de obicei din aceeași țesătură cu pantalonii. Diversificarea și accentele în costumul 
bărbătesc se făceau cu ajutorul detaliilor și a accesoriilor.

Fotografiile analizate au permis constatarea faptului că în spațiul din stânga Pru-
tului moda europeană s-a răspândit simultan, iar pentru studiul evoluției costumului 
nupțial fotografiile pot fi aproape la fel de relevante ca și piesele vestimentare, dar 
spre deosebire de acestea din urmă, fotografiile trec prin timp mai ușor și sunt mai 
accesibile pentru studiu.
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În ultimele decenii, sub presiunea dinamicii fenomenului literar, știinţa literaturii 
a trecut prin schimbări dintre cele mai spectaculoase, care i-au modificat, în mare 
măsură, configuraţia. Normele și conceptele tradiţionale au fost pulverizate, fiind în-
locuite cu altele noi, cu o altă metodologie și cu o terminologie complet schimbată. 
S-a impus un alt model de estetică a textului literar, au apărut noi discipline interfe-
rente, iar altele vechi au fost reabilitate, în consens cu noile orientări teoretice. Șirul 
delimitărilor dintre literatură și nonliteratură se bazează, de această dată, pe argu-
mente din discipline diverse: filozofie, psihologie, lingvistică, semiotică, fonologie, 
logică, statistică, științele comunicării etc. Controversele pe seama genezei și valorii 
operei literare au dus la o pluralitate de teorii și școli literare. 

Începând cu anii ’70 se face un transfer de accent spre lector ca element compo-
nent al triadei: autor – operă – lector. Acest model de interpretare, preluat din științele 
comunicării (emițător – mesaj – canal –cod – receptor) și adaptat fenomenului literar 
vede literatura ca pe o formă specifică de comunicare. [4] Astfel opera literară este și 
text și autor și cititor, toate aceste elemente coagulate într-un microsistem. Michael 
Riffaterre ar include aici și reacțiile receptorului declanșate fașă de text „fenomenul 
literar nu este numai textul, ci și cititorul său și ansamblul de reacţii posibile ale citi-
torului faţă de text” [9] susține teoreticianul.

Omul întotdeauna a avut o atitudine interogativă față de tot ce-l înconjoară. Astfel 
fiind în căutarea continuă a valorii, scopului și adevărului operei literare, aceasta din 
urmă a fost tratată din perspective diverse. Toate aceste încercări reducându-se de 
fapt la aceeași schemă: autor/emițător – operă literară (ce presupune un mesaj, un cod 
și un canal) –cititor/lector/receptor. Pe parcursul evoluției Științei literare, multiplile 
modele de interpretare a operei literare au avut ca punct de pornire această triadă cu 
accentul pe operă (la structuraliști), pe autor (la romantici) sau pe cititor. „În triada 
formată de autor, operă și public, acesta din urmă nu este doar un element pasiv, ce nu 
face decât să reacționeze în lanț, ci dezvoltă el însuși o energie capabilă să facă istorie. 
Existența istorică a operei literare nu este de conceput fără participarea activă a celor 
cărora le este destinată, deoarece abia prin mijloacele lor intră opera în continuitatea 
unei experiențe literare în mișcare, în care se desfășoară trecerea permanentă de la 
simpla lectură la comprehensiunea critică, de la receptarea pasivă la cea activă, de la 
normele estetice recunoscute la producția literară ce le înlocuiește.” [8]  

În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea romanticii contestă aristotelicismul înlocu-
ind ontologismul obiectiv aristotelic cu principiile istoricismului și idealismului su-
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biectiv. Opera nu este percepută în romantism ca produs a unor tehnici artistice, ci ca 
expresie a sufletului unui individ de excepție (autorul). În acest context, Sainte-Beuve 
profesează Metoda biografică orientată spre individualitatea psihologică a scriitorului. 

Pentru structuraliști, literatura este operă de limbaj, iar semnificaţiile ideologice 
ale mesajului trebuie puse în paranteză. Gérard Genette spunea că „vreme îndelungată 
literatura a fost primită ca un mesaj fără cod, fiind apoi necesar să fie apreciată, o cli-
pă, ca un cod fără mesaj ”. Adepții acestei teorii acordă prioritate textului, iar criticul/ 
cititorul trebuie să fie preocupat de codul acestuia, așa cum „lingvistul nu trebuie să 
descifreze sensul unei fraze, ci să stabilească structura formală, ce permite acestui sens 
să fie transmis” [1]. Astfel, pentru criticul structuralist existenţa autorului este pusă în 
paranteză, respingând biografismul și elementele extrinsece operei literare.

În cadrul orientărilor poststructuraliste s-au multiplicat eforturile de a muta accen-
tul de pe textul imanent pe procesul de comunicare literară, respectiv pe semantic și 
receptarea literară. Astăzi este predominantă ideea că textele literare trebuie definite nu 
atât prin proprietățile sale lingvistico-textuale cât prin funcționalitatea lor într-o anu-
mită societate, unde alături de celelalte arte contribuie la crearea sensului pentru om. 

Mai mult decât atât începând cu anii ’70 ai secolului trecut termenul de literatură 
este pus sub semnul întrebării împreună cu cel de operă și de autor de către teore-
ticieni ca: Roland Barthes, Julia Kristeva ș.a. Literatura devine astfel text și practică 
textuală. Și pentru că s-a declarat „moarte autorului” [1] se vorbește despre „învierea 
cititorului”. Umberto Eco explică apariția teoriilor receptării ca reacție „la rigiditățile 
anumitor metodologii structuraliste care se iluzionau a putea investiga opera de artă 
sau textul în obiectivitatea lui de obiect lingvistic.” [3]

Roman Ingarden, într-o perioadă de anticipare a teoriilor receptării, tratează prin-
tre primii actul lecturii, văzut ca proces conștientizat și realizat de cele două instanțe, 
cititorul și scriitorul, [6]  sau celor doi poli, așa cum îi va conceptualiza mai târziu 
Wolfgang Iser: artisticul (obiectul, autorul) și estetica (realizarea cititorului). [7]   

La începutul secolului trecut, teoreticienii Austin Warren și Rene Wellek au im-
pus ideea că opera literară trebuie concepută în strictă relație cu lectura. [10] De-a 
lungul sec. al XX-lea, tema a fost dezvoltată în cadrul Școlii de la Konstanz cu repre-
zentantul de bază Hans Robert Jauss, cel care a teoretizat această nouă perspectivă în 
1960, în studiul Pentru o teorie a receptării. Hans Robert Jauss pornește de la faptul că 
în faţa autorului, creator individual, stă cititorul care este un subiect colectiv activ. De 
aici și ideea că fiecare epocă determină un „orizont de așteptare”, [8] atât autorului, 
cât și cititorului. Firește că se are în vedere cititorul instruit cu o experienţă estetică 
dobândită prin lectură. Contopirea celor două orizonturi de așteptare – al autorului 
și al cititorului – duce la succesul operei literare. De cele mai multe ori publicul/citi-
torul opune rezistență inovațiilor literare, fapt determinat de necorespunderea celor 
două orizonturi de așteptare. Câteva exemple în acest sens sunt: Charles Baudelaire, 
Mihai Eminescu, Mallarmé, care, prin modalităţile artistice folosite, au frustrat ci-
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titorul contemporan pe parcurs însă îmbogăţirea orizontului de așteptare a dus la 
repunerea în valoare a operei în contextul literaturii universale. În aceeași ordine de 
idei, colegul său, Wolfgang Iser susține că opera literară nu este o comunicare simplă 
autor – receptor, este o asimetrie de timp, de context, în care limba nu este una co-
mună, nici codul nu este unul comun împărtășit și exterior situației și situația de co-
municare este una virtuală pe care Iser o numește comunicare – eveniment „sensul nu 
se mai poate transmite printr-o formulă de la sine înțeleasă unei întregi comunități 
pentru că experiențele nu mai sunt familiare, atunci ceea ce se comunică este modul 
de a intenționa o semnificație, condiționat istoric, sensul ca potențial, nu ca dat. În 
sarcina receptorului cade nu să recepteze sensul, ci să-l imagineze.” [7] Și după ce se 
descoperă sensul ascuns opera și pierde caracterul misterios, acum nu se mai caută 
sensul, ci îndemânarea cu care acesta a fost găsit interesează. Hans Robert Jauss a 
acordat raportului dintre operă și interpretare rolul de „sujet” literar. [8]  

Wolfgang Iser este un reprezentant important al teoriei receptării și a efectului. 
Contribuţia savantului la teoria literară a început cu o conferinţă inaugurală ţinută la 
Universitatea Konstanz, în 1970, Structura de apel a textului, care a prefigurat teoria 
efectului estetic și cele două volume înrudite ce au urmat în curând, unul critic (Citi-
torul implicat, 1972) și unul teoretic (Actul lecturii, 1976).

Teoriile lui Wolfgang Iser privind răspunsul diferă de cele ale partenerului său 
Hans Robert Jauss, al cărui Către o estetică a recepției (1982) cu cititorul implicit în 
text, dar cu întâlnirea cu textul cititorilor reali care aduc „orizonturi ale așteptărilor” 
[8] acelui eveniment. Suprapunerea termenilor utilizați în dezbaterile continue a stri-
cat faptul că nu există o contradicție necesară între cele două abordări, acestea fiind 
complementare.

În Actul lecturii, Wolfgang Iser dezvoltă o teorie a efectului estetic ca relație dia-
lectică a textului, a cititorului și a interacțiunii lor, construind astfel o fenomenologie 
a lecturii. Fenomenologia artei apare pe fundația filosofie lui Edmund Husser, con-
form acestei mișcări teoretice „opera nu este ceva obiectiv, nu există independent de 
cel care o receptează, dar este chiar experiența cititorului.”

În viziunea savantului, textul nu se raportează la realitate, ci la modele ale acesteia. 
Textul nu este nici reflectare, nici deviere de la realitate, ci interacțiunea acestora. 

Structura textului și cea a actului se înscrie într-un proces dinamic ca structuri 
generale de efect. Rezultatele nu mai interesează, în centrul atenției acum sunt „ac-
tele declanșate ca efect al lecturii”, [7] ce i se întâmplă cititorului atunci când intră 
în contact cu opera. Cititorul actualizează sensurile textului din structura de apel în 
funcție de așteptările și reprezentările sale („orizontul de așteptare”). Cititorul impli-
cit receptează sensul textului pe măsură ce-l constituie spre deosebire de arhi-citito-
rul (Michael Riffaterre), cititorul informat (Stanly Fish) sau cititorul intendat (Erwin 
Wolfg). Cititorul implicit este un tip de cititor pe care scriitorul îl proiectează în „ori-
zontul său de așteptare”, un cititor obiectiv, neinfluiențat de factorii extratextuali, spre 
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deosebire de cel actual, subiectiv și influențabil. „Trebuie făcută diferența dintre citi-
torul concret, persoana reală cu o identitate socioculturală precisă... și cititrul abstract 
– instanța narativă pe care autorul o are în vedere când își creează opera...” [5] Rolul 
lui este caracterizat prin trei elemente (diferitele perspective prezente în text, pentru 
că după Wolfgang Iser textul este o construcție perspectivică; punctul de vedere din 
care el le unește; punctul de întâlnire unde acestea converg) și îl percepe ca pe o 
unitate duală: rolul cititorului ca structură textuală și rolul cititorului ca act struc-
turat. Structura textuală se referă la punctul de vedere al cititorului, care se găsește 
în text. Iar rolul cititorului ca act structurat are în vedere modul în care un cititor 
îndeplinește structurile textuale, determinându-le să se convertească în imaginația 
lor. Altfel spus, structurile textuale sunt conectate și vin la viață atunci când un cititor 
participă la procesul de lectură. 

Cititorii diferiți decid să completeze diferitele lacune în diferite moduri, permi-
țând realizări inepuizabile ale textului în limitele sale de interpretare furnizate. Di-
feritele interpretări sunt determinate și de simplu faptul că suntem diferiți (cititorii). 
Operele literare, chiar și cele clasice, manifestă o inteligibilitate complicată: ele sunt 
într-adevăr „deschise” (termenul lui Umberto Eco) interpretărilor multiple, permit 
mai multe chei de lectură și acomodează mai multe tipuri de interes din partea citi-
torilor, dar în același timp sunt „opace”: cititorul nu poate fi sigur niciodată că le-a 
înţeles pe deplin. [2] De fiecare dată când lectorul recitește un text  desprinde alte 
sensuri decât cele sesizate de lecturile sau/și relecturile precedente (un bun exemplu 
în acest sens sunt „Amintirile...” lui I. Creangă). 

Wolfgang Iser distinge două parți ale textului, una scrisă și alta nescrisă. Partea 
scrisă oferă cunoștințe, iar cea nescrisă oferă oportunitatea lecturii. Acest element 
de indeterminare a teoriei iseriene suscită imaginația cititorului și reprezintă acea 
condiție a efectului apărut din diferența dintre cele anunțate și cele intenționate. Ast-
fel, „lacunele” [7] sugerează mai mult o necesitate combinatorică decât necesitatea 
umplerii lor. Literatura se face în timp ce cititorul răspunde estetic la ceea ce nu s-a 
spus. În același timp textul însuși construiește cititorul care este implicit în structurile 
sale retorice. În felul acesta este mult mai important într-un text ceea ce nu s-a scris 
decât ceea ce s-a scris. Citirea este un proces de descoperire și pentru că orice act sau 
intenție de a descoperi pornește de la o întrebare, autorul intenționat creează goluri 
în structura textului său în așa fel încât să asigure o interacțiune dintre text și imagi-
nația cititorului ceea ce reprezintă, de fapt procesul lecturii. Un scriitor adevărat nu-i 
va oferi cititorului său fără lacune pentru că riscă să-l piardă ca cititor.

Pentru Wolfgang Iser, nu este un obiect care se găsește în text, ci este un eveniment 
de construcție care apare între text și cititor, sau poate chiar între scriitor și cititor. 
[7] Cititorul se apropie de text, acesta din urmă reprezentând o lume fixă, dar care se 
realizează prin actul citirii și prin felul în care un cititor leagă structurile textului de 
propria experiență (ne referim la cititorul inițiat, deci la  experiența de lecturi.) 
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Acestea sunt câteva idei din studiu Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, care 
dezvoltă o nouă perspectivă, în cadrul căreia literatura este cea care generează efecte 
de sens pentru cititor într-un spațiu creat între el și text. A aborda problema lecturii 
înseamnă a aborda o zonă vastă și complexă care poate fi cercetată din perspectiva 
mai multor discipline: știința textului, sociologie, semiologie, psihanaliză etc. 
Raportul: scriitor – text –cititor din perspectiva teoriei iseriene
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BASARABIEI ÎN SISTEMUL SOCIAL-ECONOMIC 
ȘI ADMINISTRATIV AL IMPERIULUI RUS

FRUMOSU ELENA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Anexarea Moldovei de Răsărit la Imperiul Rus  și procesele de încorporare a re-
giunii numită, din iulie 1812, Basarabia, în sistemul social-economic și administrativ 
țarist, rămâne a fi una din cele mai controversate  teme din istoria românilor. Procesele 
menționate se află în centrul   studiilor actuale dedicate Basarabiei și în miezul dispu-
telor despre impactul lor asupra dezvoltării regiunii. Se discută caracteristica defini-
torie a proceselor de încorporare a teritoriului, de încadrare a populației și implicit,  
particularitățile  desfășurării acestora. În acest context consideram că studiile despre 
Basarabia ar  trebui să conțină  aspecte noi, umbrite, prin care poate fi  întregit  tabloul 
procesului de încadrare al populației autohtone într-un sistem social-economic și ad-
ministrativ  ostil, cum a fost cel țarist. Ne referim, în special, la actele  vechi de familie 
– totalitatea documentelor create de membrii unei familii sau de membrii mai multor 
familii înrudite, care provin dintr-un strămoș comun, sau înrudite prin alianță [18, p.6], 
acte  reprezentative în schimbările produse în mediul categoriilor sociale specifice și 
extrem de originale din Basarabia [14, p.64] odată cu anexarea Basarabiei. 

Pentru a elucida locul și rolul  documentelor vechi de familie în procesele de în-
cadrare a populației, considerăm necesare următoarele   precizări:  

1.  În cercetarea   proceselor istorice enunțate  evidențiem  două funcții ale docu-
mentelor ca obiecte  investigate. În primul rând  în calitate de   acte patrimoniale care 
constituiau atribute indispensabile procedurilor juridico-administrative, folosite de că-
tre deținătorii lor cu scopul de a-și    păstra, redobândi  drepturile și privilegiile.  Con-
dițiile au fost   valabile pentru  perioada cuprinsă între anii 1813-1847, când  categoriile 
privilegiate moldovenești au fost lichidate sau omogenizate în acord cu cerințele siste-
mului țarist.  Totodată,  actele sunt  surse istorice prețioase pentru definirea  contextului  
caracteristic perioadei respective. Deja în 1857, în lucrarea „Istoria Moldovei pe timp 
de 500 de ani”  în 2 volume, autorul  Manolachi DRĂGHICI menționa dificultățile în-
tâmpinate și  regretul în legătură cu lipsa documentelor respective  pentru  cercetările 
temeinice ale  proceselor istorice „ dacă... s-ar fi păstrat și documente de spiță genelogice 
a epocilor țerii care ar fi drept nobile pilde urmașilor și de înmândrirea familiilor ... [5]” 

2. Documentele vechi  de familie, în marea lor majoritate, reflectă stările și ex-
periența de viață individuală, trăită în familie și societate, locul și rolul persoanelor 
în structurile sociale, administrative, etc. Ele  sunt marcate  atât de particularitatea 
epocii în care au fost elaborate, cât și de personalitatea autorilor lor. În acest context 
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un aspect important  este autenticitatea și credibilitatea acestora într-o temă de cer-
cetare, testarea  din punct de vedere a veracității, validității și reprezentativității [16].

3.Studiile istorice contemporane impun abordări pluridisciplinare în investigarea 
documentelor vechi de familie [4, p. 5] și implică utilizarea unor instrumente de 
identificare, descriere, interpretare moderne, accesibile, specifice fiecărui tip sau gen 
de documente. În  studierea  proceselor  de încadrare a populației din Basarabia în 
sistemul țarist ne referim și la rezultatele cercetărilor arhivistice ale izvorului istoric, 
realizate prin metode specifice, acestea  furnizând o analiză sintetică a tuturor com-
ponentelor sursei investigate  [6, p. 44]. 

Un aspect important în investigarea documentelor vechi de familie ca sursă pen-
tru studierea  epocii,  este  definirea lor  ca   dovezi  cu valențe  juridice  pentru recu-
noașterea și păstrarea  drepturilor și privilegiilor unor   categorii autohtone. În special 
ne referim la dovezile de moștenire și înstrăinare. În  studiul „Basarabia noastră,  
scrisă după 100 ani de la răpirea ei de către ruși[11 ] , Nicolae Iorga aduce dovezi ale  
luptei  pe care au dus-o „neamurile vechi din boierimea românească cu   bogătașii 
țarigrădeni” [11],  începând cu sec. XVIII-lea, pentru menținerea pârghiilor de stă-
pânire a fondului funciar al Moldovei. Istoricul  atrage atenția   că lipsa documentelor 
doveditoare a drepturilor economice și politice prezentau o mare  dificultate pentru 
caregoriile tradiționale privilegiate din Basarabia, categorii care în pofida luptei ” în-
dărătnică pentru a desființa răzășia, prin cumpărări silnice, prin cumpărări ieftine, 
prin tăgăduire de drept, prin furt de acte, prin donații domnești...”   [11] continuau să 
dăinuie după un secol de la anexare [11].

Documentele vechi de familie: gramote domnești, spite genealogice, de neam și 
de moșie, foi de zestre, contracte de vînzare-cumpărare, testament, alte acte   patri-
moniale din perioada moldovenească,  acceptate și recunoscute de instanțele juridice 
ale administrației rusești [3, p. 486], servesc drept  unitate de analiză dar și ca element 
de fond în cercetarea aspectelor de încadrarea a boieriilor, maziliilor, ruptașiilor [2, 
p.161]. Actele respective erau cerute de instanțele  sistemului în legătură cu deter-
minarea  statutul juridic al populației   [12, p. 37] reflectând, în speță, drepturile  
civile ale acesteea  [1, p.508-543] și producția documentară a cancelariilor țariste [8, 
p.161]. Multe din ele, fiind create cu suportul cancelariilor, reflectă activitatea apa-
ratului administrativ rusesc în Basarabia.  Alături de alte documente, acestea contri-
buie la caracterizarea etapelor și a particularităților încadrării populației  în sistemul 
social-economic și administrativ țarist [12, p. 39], iar rezultatele cercetărilor oferă 
noi repere  pentru definirea  condițiilor destructurării vechilor orânduiri și cutume și 
a împământenirii unor norme, și valori noi [16, p.45 ]. 

În perioada vizată, documentele vechi de familie cercetate, constituiau  acte moș-
tenite   de identificare personală și familială, care  determinau  locul persoanei în ier-
arhia socială. Boierii moldoveni, cea mai înaltă categorie socială, deținătoare tradiți-
onală a rangurilor titulare, confirmate prin documentele de familie,  reprezentau și în 
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acest sens,     identitatea locală [ 1, p. 643], care a reușit să se  încadreze   în sistemul 
țarist [11]. Un rol însemnat au avut  documentele vechi de familie în lupta mazililor 
și ruptașilor  pentru păstrarea privilegiilor  sale de altădata [1, p.644-645]. În pofida 
omogenizării și lichidării structurilor sociale din care făceau parte, aceștea  și-au păs-
trat  conștiința de grup privilegiat combativ până în sec. XX datorită documentelor 
vechi de familie- dovezi de identitate greu de contestat.

În contextul enunțat mai sus,  diferite genuri de documente de familie  [17, p.1-
92] sunt  analizate ca dovezi cu valențe juridice în măsura în care au capacitatea de-a 
clarifica acțiunile de moștenire sau înstrăinare a bunurilor patrimoniale sau nepatri-
moniale  în temeiul “legilor speciale ale Basarabiei” [1, p. 508-543]. Prezentând ilus-
trări tipice a luptei elementului autohton pentru menținerea pârghiilor de stăpânire 
a fondului funciar, a unor funcții de stat,  actele respective au constituit elemente de 
bază în schimbarea, sau menținerea statutului lor social  [4, p. 223]. 

Investigarea scoate în evidență nu doar prevederile   legilor locale  în care se în-
cadrau  actele vechi de familie [1, p. 508] sau cele care se refereau  la  falsificarea, dis-
trugerea, furtul, pierderea lor, dar și activitatea  de facto a diferitor Comisii, instanțe 
menite să le examineze. Acțiunile denotă  cerințe exagerate și proceduri de gestionare 
birocratizate, coruptibile [7, p. 212-213]. Efectele situației au stârnit reacții surpinză-
toare de adaptare  la noile condiții și paradigme. 

Aceiași situați se observă și în legătură cu prevederile referitoare la  statutului  
Basarabiei anexate care, din punct de vedere juridic,  determină aplicarea regulilor 
de încadrare a populației. În această ordine de idei cercetătorul Dumitru C. GRAMA 
menționează că „ Boierimea moldovenească din Basarabia nu  cunoștea statutul ade-
vărat pregătit de Imperiul Rus pentru Basarabia, întrucât ei sperau la un PROTECTO-
RAT din partea Imperiului Rus, mult mai uman, creștin, lucru care se pare a fi firesc 
pentru un popor aflat sub suzeranitatea Otomană... În tratatul de pace din 1812 , în 
mod intenționat, n-a fost indicat faptul că Poarta Otomană în realitate cedase Impe-
riului Rus nu un pașalâc oarecare, adică o provincie turcească, ci jumătatea de răsărit 
a Principatului Moldova, stat tributar, care niciodată n-a făcut parte din componen-
ța administrativ-teritorială a imperiului otoman, ci s-a aflat doar sub suzeranitatea 
(protecția) sultanilor turci, iar potrivit tratatului de la Kuciuk-Kainargi din 1774 și a 
convenției de la Ainalî-Kavak din 1779 și sub protecția împăraților ruși...”[9]. 

Constatarea explică, în mare parte, situația menționată mai sus și politica țaristă 
duplicitară  de încadrare a populației în perioada imediat următoare anexării  [9].  Re-
prezentanții sistemului țarist   evitau  să declare direct populația Basarabiei drept una 
cucerită în condițiile aflării Moldovei sub “protecția” împăraților ruși-situație care nu 
se încadra în prevederile dreptului internațional. Pentru a-și  îndreptăți  crima față de 
un popor fidel, precum i-au fost moldovenii ortodoxi, administrația țaristă a recurs la   
denigrarea  sistemului juridic și administraiv  tradițional, împovărându-l cu  norme și 
cerințe improprii, pregătind, astfel, terenul pentru desființarea  lui definitivă.  



4 2  |  |  4 3

 Ș c o a l a  d o c t o r a l ă  ș t i i n ț e  u m a n i s t e

Încadrarea populației Basarabiei în sistemul țarist a constituit o consecință  a 
încorporării regiunii și procesul nu poate fi calificat drept un obiectiv separat al 
sistemului țarist. Politica de încorporare se referea, implicit și la populația regiunii 
anexate. Întrucât Basarabia , de jure, n-a fost provincie cucerită, ci parte a unui stat 
“protejat”, politica de încorporare a teritoriului și cea de încadrare a  populației au-
tohtone, se cerea a fi una specifică. Documentele studiate relevă adevăratele intenții 
ale sistemului țarist care, de fapt, n-a urmărit vre-o dată încadrarea  categoriilor pri-
vilegiate autohtone în structurile sociale ale Imperiului, ci reducerea lor.  Crearea for-
mală a  comisiilor pentru examinarea documentelor prezentate de boieri ca dovadă 
pentru confirmarea statutului său [2, p. 47] nu-și găseau rostul. Cerințele exagerate 
față de prezentarea  documentelor în original,  sustragerea, reținerea, distrugerea lor, 
complicau  procedurile de  confirmare a unor drepturi. Și din contră, boierii mol-
doveni își doreau încadrarea în sistem în baza dreptului moștenit, dovedit prin  acte 
vechi de familie, ceea ce le determina atât statutul social, cât și cel economic. În acest 
context disputa referitoare la încadrarea “de bună voie”[10] sau prin constrîngere nu-
și are rostul, întrucât statutul de PROTECTOR al Principatului Moldova i-a asigurat, 
din start,  țarismului încrederea și susținerea din partea categoriilor privilegiate din 
Basarabia care au luptat, înclusiv în războiul din 1806-1812,  ca aliați  și au susținut, 
cu prețul ruinării țării,  armata rusă [9] în lupta împotriva Imperiului Otoman. Însă 
creditul de încredere, acordat de boierii moldoveni administrației țariste, s-a soldat 
cu o mare dezamăgire, după semnarea Tratatului de pace de la București.  Nicolae 
Iorga menționează că “Boierii care declarară în scris că trec la ruși, între alții și Con-
stantin Mavrocordat, se hotărâră să rămâie și Rusia învinuia pe Domn că el lucrează în 
acest sens.  Îndată Poarta dădu poruncă de a vinde toate acele de peste Prut strămoșești 
moșii...Boierii obiectară că peste Prut nu se pot afla buni cumpărători, că acolo au 
rămas numai de aceia care au dincoace doar patru-cinci moșii mai mici și cerură un 
nou termen de un an sau șase luni numai. Astfel ei arătau că vor trebui a se despărți fiii 
de părinți, frați și alte rudenii, o ramură așezându-se la ruși [11 ] ” Decizia enunțată  
a fost dusă la bun sfârșit  și o parte din familiile boierești ale Moldovei le aflăm, pe 
parcursul sec. XIX-lea, în Basarabia „ între dvoreni, pe Constantin și Ștefan Ghica, 
Vasile Roset, Constantin Canta, Ioan Sturza, Panaite Cazimir, Dinu Rusu, membri 
ai neamurilor Bașotă, Stamo, Cazimir, Dicescu, Milo, Rășcanu, Pruncu, Rusu, Rale, 
Iamandi, Vartolomeiu, Leondari, Teodosiu, Panaite, Bantâș, Vîrnav, Stamati, Bușilă, 
Bodescu, Burada, Cerchez, Kogălniceanu, Ciuhoreanu, Gafencu, Balasachi, Tuduri, 
Cațîchi, Buzne, Soroceanu, Lazu, Hermeziu, Savu, Isăcescu, Manole, Murguleț și al-
ții” [11 .]  În aceste condiții boierii moldoveni din Basarabia au abordat o tactică de 
încadrare care viza  securitatea fizică și economică a familiilor lor, tactică  prin care  
elementului autohton, românesc s-a păstrat  în  structurile administrative din Basa-
rabia anexată [15, p.295]. Însă avansarea  în funcţii era  total dependentă   de proce-
durile birocratice, factorul ereditar, fiind, de cele mai dese ori, neglijat. În schimbul 
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păstrării statutului privilegiat  boierimea autohtonă  risca să se transforme într-o 
categorie socială birocratizată, reglementată, constrânsă și rusificată, caracteristici 
proprii  „încadrării ” în sistemul țarist. În consecință se consituie  o categorie nouă 
de nobili basarabeni.  În 1821  Inzov, guvernatorul Basarabiei, instituie la Chișinău 
o altă  comisie  pentru examinarea documentelor în vederea confirmării drepturilor 
boierilor  basarabeni la titlul de nobil ereditar. Menirea declarată a Comisiei era să re-
alizeze garanțiile  administrației rusești, privind menținerea  drepturilor și privilegi-
ilor  populației [13, p. 25].  În realitate, scopul Comisiei a fost  reducerea   numărului 
categoriilor  autohtone privilegiate. Boierii care-și dovedeau titulatura  deținută  până 
la anexare [3, p.482] aveau dreptul să se numească în continuare nobil  ereditar doar 
după depunerea jurământului țarului. Titlul le oferea o funcție remunerată în stat . 
Însă  o mare parte din fondul funciar  trecea în mâinile     cadrelor  civile și militare,  
preponderent  străine,   care  serveau ţarul și care în a II-ua jumătate a sec. XIX con-
stituiau majoritatea  nobililor basarabeni.  

În concluzie menționăm  că documentele vechi de familie reprezintă surse valo-
roase în studierea proceselor și procedurilor de încadrare a unor categorii privilegiate 
din  Basarabia în sistemul țarist la înc.sec. XIX. Actele menționate au servit drept 
dovezi cu valență juridică în lupta lor pentru   menținerea  drepturilor, privilegiilor și 
păstrării conștiinței de neam în condiții social-economice și administrative de înca-
drare ostile,  stabilite de  sistemul țarist. 
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EVOLUȚIA IMAGOLOGIEI LITERARE, DE LA JEAN-MARIE CARRE 
PÂNĂ LA HUGO DYSERINCK: OBIECTIVUL CERCETĂRII, 

CONCEPTE, PROBLEME

IOVU ELISAVETA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Imagologia, ca un studiu critic al caracterizărilor naționale, a apărut în anii care 
au urmat după cel de al doilea Război Mondial, în Franța. Unul dintre reprezentanții 
de bază este Jean-Marie Carré, care prin lucrările sale a „deschis perspective spre o 
imagologie atât în metoda sa, dacă nu și în obiectul său de studii” [2, p. 21].

Însă întreaga activitate a lui Carré este profund marcată de cele două războaie 
mondiale, începând cu întârzierea în apărare și publicare a tezei sale de doctorat, 
Goethe en Angleterre (1920), și publicarea, imediat după cel de-al doilea război și 
totodată, târziu Les Écrivains français et le mirage allemand (1947), în care abordează 
o prejudecată națională anti-germană. 

J. M. Carré continuă, de fapt, lupta începută de mentorul său F. Baldensperger, 
care a fondat modelul de monografie comparativă Franceză Goethe en France (1904). 
Cercetările lor au fost, însă, criticate dur, datorită faptului că vizau mai mult aspectul 
politic și mai puțin cel literar. Toate aceste s-au realizat din cauza conflictului dintre 
Franța și Germania. Tocmai acest conflict a transformat Literatura comparată în una 
politică în perioada interbelică [6, p. 2]. Iar consecințele acestui conflict s-au răsfrânt 
și asupra imagologiei, care din start se dovedise a fi o știință de mare succes.

De fapt, Baldensperger nu pare să fie deranjat de faptul că activitatea comparati-
vă desfășurată de el și doctorandul său, este văzută pe deplin politică.  Cercetătorul 
francez susține că: „acestea sunt problemele pe care literatura comparată nu poate să 
nu se întâlnească la sfârșitul efectului său” [1, p. 272]. Iar M.F. Guyard recunoaște că 
cercetarea efectuată de înaintașii lui „a alunecat mai mult din literatură de speciali-
tate în politică, dar acest echivoc nu datează de ieri” [5, p. 116]. Prin urmare, relația 
dintre politică și literatura comparată, care de la începuturi au avut bune intenții, a 
ajuns la cel mai înalt nivel în acest moment și, de fapt, va rămâne la acest grad, mulți 
ani după [7, p. 253].

 Elevul lui Carré, M. F. Guyard, este acel care se ocupă de ordonarea definițiilor 
referitor la cunoașterea străinului, în capitolul VIII, L’etranger tel qu’on le voit (din 
manualul La littérature comparée,1951), susținând că pentru a da un impuls com-
paratismului, „fiecare om, fiecare grup, chiar fiecare țară, face despre alți oameni o 
imagine simplificată, în care rămân numai trăsături, uneori esențiale pentru original, 
pentru alte momente accidentale. [...] Nu mai urmăriți influențe generale iluzorii, 
căutați să înțelegeți mai bine modul în care sunt elaborate și trăiesc în conștiința 
individuală sau marile mituri naționale, aceasta este schimbarea perspectivei care a 
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provocat timp de patruzeci de ani în Franța o reînnoire reală a Literaturii comparate 
cu deschiderea unei noi direcții de cercetare” [5, p. 111].

Guyard a propus acest subiect aproape ca un principiu fundamental pentru Lite-
ratura Comparată: în studiul său, nu de naționalitate ”per se”, dar ca o naționalitate, 
„as seen”, ca un trop literar. El vorbește despre „un point de vue nouveau”, remarcân-
du-se cu o satisfacție că a trezit deja interesul tot mai mare în acest domeniu de cer-
cetare „o schimbare de perspectivă” și „o adevărată reînoire a literaturii comparate” 
[5, p. 111].

În 1950, când programul Guyard a fost prezentat ca un domaine d’avenir pentru 
Literatura comparată, cel puțin în Europa de Vest s-a aplicat acest tip de abordare. 
Însă cercetarea germană la început s-a ocupat mai mult de problema gândirii rasiste 
și a reputației pătate a țării lor ca consecințe după război [2, p. 22], însă, ulterior au 
arătat un interes deosebit în astfel de studii. 

M. F. Guyard a intrat în polemică cu criticii literari comparatiști americani care, 
din punctul său de vedere, prea multă atenție a fost acordată studiul contactelor și in-
fluențelor literare. Guyard a crezut, de asemenea, că “studiul influențelor este adesea 
înșelător și dezamăgitor” [5, p. 110].

René Wellek a criticat dur cercetările din domeniul imagologiei efectuate de re-
prezentanții francezi, din cauza lipsei unui obiect specific de studiu și a metodolo-
giei proprii. În momentul când organul de promovare a comparatismului american, 
publică prefața lui Carré de la cartea lui Guyard, aproape ca un slogan pe care să-l 
urmeze, ceea ce provoacă răspunsul lui Wellek în Anuarul anului următor: „Așa cum 
prefața oferă o binecuvântare aproape oficială a ceea ce trebuie considerat autoritar, 
merită analizat conceptul de “literatură comparată”. [...] Conceptul lui Carré de “lite-
ratură comparată” este umbrită și, dacă ar trebui să devină universală, distructivă a 
unui studiu semnificativ al literaturii. Este prea îngust și prea larg, limitat fals și extins 
fals”. [9, p. 2].

Totodată, criticul american remarcă și faptul că imagologia a fost o formă de “so-
ciologie literară “, mai aproape de preocupările antropologiilor etnice decât cele lite-
rare. Teoreticianul la cel de-al doilea Congres Interațional de Literatură Comparată 
din Chapel Hill din 1958, susținea că cercetarea „iluziilor naționale, a ideilor fixe 
pe care națiunile le au unele despre celelalte [...], dar un astfel de studiu este încă o 
cercetare literară? Nu este mai degrabă un studiu util opiniei publice, de exemplu, a 
unui director de program în Vocea Americii și analogiile acesteia din alte țări” [10, 
p. 284-285]. 

Alexandru Duțu vine cu o remarcă la spusele lui Wellek, și anume că opera lite-
rară are o legătură strânsă cu opinia publică, „opera se poate detașa de ea, o poate 
contrazice și înfrunta, dar nu poate face abstracție de ea. […] Textul literar nu se 
înscrie în șirul operelor permanente, al celor care, inspirate de principii, își păstrează 
chipul mai mult timp neschimbat; textul literar se transformă, se adaptează la gus-
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tul publicului, așa cum susține critica literară. Dar aceasta nu trebuie să piardă din 
vedere faptul că „actualizarea” implică reconstituirea punctului de plecare; dacă nu 
știm pentru cine și de ce a scris Homer Odiseea, cum o mai citim azi?” [3, p. 70-71]. 

M. Beller și J. Leerssen în introducere la lucrarea Imagology, punctează nucleul 
sau mai bine zis, baza diferenței între Imagologie și Sociologie, ei susțin că „imago-
logia nu este o formă de sociologie; obiectivul său este înţelegerea unui discurs și nu 
societatea. Lucrările literare demonstrează în mod clar că aceste caracterizări națio-
nale sunt doar niște banalităţi și zvonuri, și nu observații empirice sau constatări de 
fapt”  [2, p. xiii]. 

Pentru Wellek, imagologia ar fi o extensie inadecvată a literaturii comparate, în 
timp ce reprezentanții lor nu sunt cu adevărat interesați de literatură. Este o cercetare 
orientată spre istoria opiniei publice, rapoartele călătorilor, ideile privind caracterul 
național și istoria culturii în general, și a constituit pur și simplu reînnoirea nespeci-
ficității care a atras de zeci de ani comparativismul. 

„Având în vedere caracterul fundamental și pragmatic al acestei critici, care este 
mult mai complexă decât problema L’etranger tel qu’on le voit  - Hugo Dyserinck re-
marcă că „a început la cel moment să se transforme într-o criză profundă de profil, 
pentru ca aceasta să formeze pe viitor două „școli” în literatură comparată, una fran-
ceză și alta americană” [4]. 

Tot Dyserinck susține și-n continuare că comparatiștii francezi au invocat argu-
mente de recomandare pentru a fi examinată „imaginea altei țări”, „deschizând în așa 
mod noi perspective, care cu siguranță merită o recunoaștere deplină a preocupărilor 
lui Wellek împotriva lui Carré, care s-ar fi ocupat de ea un pic mai mult”, „iar pe de 
altă parte, în comentariile lui Wellek se ascund un șir de sugestii care ar fi, probabil, 
avut un impact asupra unui instrument specific mult mai pozitiv și fructuos decât cel 
din cazul dat” [4].

Comparatistul belgian se întreabă la un moment dat „are oare cercetarea mirajelor 
și imaginilor un careva sens pentru știința literaturii în general, și în literatura compa-
rată în special, care nu au nimic de a face cu preocupările sociologice, psihologice sau 
politice, adică se atestă cercetări de „miraje” și „imagini” care se dovedește a fi parte 
componentă a comparatismului preconceput ca o utilitate și o necesitate?” [4]. 

De fapt, încercările de a media disputa dintre aceste două școli, pentru a da o 
claritate în acest sens, s-au soldat cu eșecuri și actualmente a căzut din desuetudine. 
Deoarece, Carré, prin lucrările lui (care în linii generale erau împotriva lui Wellek), 
„au dus doar la dezvoltarea denumirii de literatură comparată, o ramură a cercetării 
dezvoltate” [4], însă nu a putut demonstra interdisciplinaritatea, sau mai bine spus, 
caracterul social, psihologic, sociologic și istoric al disciplinei. Desigur, criticile lui 
Wellek nu au dat rezultate într-un final, dar totul a dus la o criză atât în domeniul 
Literaturii comparate în general, cât și-n cel al imagologiei în particular.

Dilema impusă de Wellek între analiza textuală „intrinsecă” și contextualizarea 
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„extrinsecă” a făcut mult pentru a paraliza Literatura comparată la nivel mondial. Iar 
Hugo Dyserinck, profesor la Universitatea din Aachen, cu ajutorul programului său 
Aachen, a mers mai departe și a avansat conceptul de literatură comparată,

Comparatistul belgian a susținut că stereotipurile și imaginile naționale nu au 
nevoie de nici un mijloc de grupare („intrinsec” sau „extrinsec”), subliniind faptul 
că „imaginile cu privire la caracterul și identitatea unui popor nu sunt reprezentări 
mentale care sunt concepute de către națiuni despre națiuni, dar care, așa cum con-
strucțiile discursive articulate care circulă prin societăți, sunt constitutive ale mode-
lelor de identificare naționale” [2, p. 23].

Programul Aachen început de Hugo Dyserink și continuat de Joep Leersen, Man-
fred Beller, etc., a jucat un rol hotărâtor în domeniul imagologiei. Și aceasta se dato-
rează prin volumul de cărți publicate (până în prezent 23 de volume). Dintre acestea 
studia imagologica nr. 13, se consideră a fi cea mai reprezentativă în ceea ce privește 
teoria și metodologia acestei științe-discipline. 

Această carte conţine studii de imagologie, „cea mai veche pantă a literaturii 
comparate cu un nou nivel” [8, p. 22-23]. Joep Leerssen a obținut chiar și prestigiosul 
Premiu Spinoza, de la guvernul olandez, la data de 02 iunie 2008, pentru lucrarea 
sa axată pe chestiuni imagologice și pe problematica identităților și naționalităților. 
Lucrarea, este dedicată lui Hugo Dyserinck, mentorul imagologiei moderne.

Această carte este menită atât să demonstreze, cât și să faciliteze analiza critică 
a stereotipurilor naționale în literatură (și în alte forme de reprezentare culturală), 
cunoscută în mai multe limbi ca imagologie. Termenul este un neologism tehnic și 
se aplică la cercetarea privind domeniul imaginilor noastre mintale ale Celuilalt și 
ale noastre înșine [2, p. xiii]. Subtitlul acestei lucrări The cultural construction and 
literary representation of national characters  în mod clar subliniază trei aspecte ale 
Imagologiei: reprezentările culturale, reprezentările literare și problema identității 
subsidiară a reprezentării caracteriologice naționale în permanentă confruntare cu 
viziunea „celuilalt” și alteritatea pe care o stabilește. Acum se poate vedea cu ușurință 
că aceste aspecte fac obiectul de studiu al altor discipline – ceea ce Imagologia nu 
poate ignora [8, p. 22].

Prin acest manual, Joep Leerssen și Manfred Beller au putut afirma importanța 
Imagologiei în cadrul Științelor Umaniste nu ca „o nouă specializare științifică”, ci ca 
o „modalitate revigorantă de a ridica „a long standing question”, care poate implica 
filosofi, psihologi, sociologi și savanți ai literaturii”.
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TERMENI CE MARCHEAZĂ UNELTIREA RĂULUI  FAPTIC
 ÎN OPERA CRENGIANĂ

IVANOV CONSTANTIN
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Ultima categorie de termeni prin care răul ar putea fi definit și pe care noi îi vom 
analiza în cele ce urmează este cea a numirilor unor fapte sau deprinderi ale perso-
najelor și nicidecum identificarea ființială a acestora cu răul arhetipal. Acești termeni 
vin de cele mai multe ori să eticheteze gravitatea unor fapte, dar și stigmatizarea lor. 
Paradigma axiologică prin care binele este separat de rău va fi aplicată în mod stereo-
tipic asupra unor fapte ce ies din limita firescului și înțelese în mod subiectiv de către 
personajele crengiene ca fiind rele și care vor fi puse doar sub genericul răului fără a 
substitui umanul cu malițiosul. Prin urmare, legătura dintre aspectul faptic al răului 
comis de om (personaj crengian) sau al unor împrejurări în care acesta s-a pomenit 
și cea a identificării propriu-zise cu demonicul marchează actul indivizibil dintre 
termenul ce numește răul și tentația săvârșirii lui.

Un astfel de termen ce desemnează uneltirea răului faptic, dar și urmările sale 
nefaste exprimă de fapt modalitățile prin care se încearcă provocarea răului care tre-
ce dincolo de posibilitățile umane. Acestea, după cum le caracterizează povestitorul 
humuleștean, sunt satanicești, „Și aceștia, ca oameni fără judecată și pizmași, făceau 
toate chipurile satanicești, sau ei de-a dreptul, sau prin alții, cum să dea vitișoarele 
mele măcar de-un pas pe moșia boierească; ș-apoi, sub cuvânt că au făcut stricăciune, 
să mi le poată ucide fără nici o cruțare!” [1, p. 283]. Prin urmare, adjectivul satani-
cesc conține în rădăcina sa numele propriu-zis al răului, Satan, iar sufixul adăugat 
rădăcinii, –icesc, desemnează denumirea însușirii unor asemenea fapte, iar acestea 
ar fi specifice Satanei. Așadar, adjectivul satanicesc denotă în cazul de față cel mai 
înalt grad de cinism și de viclenie de care dau dovadă unele personaje din narați-
unea crengiană. Prin expresia „toate chipurile satanicești” fie că sunt redate sursa 
de la care pornesc asemenea comploturi, fie sunt redate diferitele modalități prin 
care se încearcă provocarea, dar și obținerea răului, iar toate acestea nu sunt altceva 
decât însușirile fundamentale ale diavolului. Gândurile dar și faptele omenești sunt 
implicate, așadar, într-un proces de satanizare. Așa că toate căile și modalitățile prin 
care se încearcă a fi provocat și înfăptuit răul sunt determinate de însușirile proprii 
ale Satanei. Iar aceste mijloace prin care se încearcă strecurarea răului nu sunt altceva 
decât șiretlicuri, care ne trimit cu ideea la imaginea arhetipală a diavolului din gră-
dina Eden, unde răul a pătruns în lume în urma unei acțiuni premeditate din partea 
celui ce este numit diavol.

Expresia Boldul Satanei, „Și ce-a făcut el, ce-a dres, că fetei și lui Ipate au început 
a le sfârâi inima unul după altul. Boldul Satanei se vede că-i înghimpase” [1, p. 77], 
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reprezintă în contextul dat actul de potențare a răului, și nicidecum sentimentul no-
bil de apropiere dintre bărbat și femeie. Datorită faptului ca autorul acestei apropieri 
este diavolul reprezentat de un băiețel pe nume Chirică poartă totuși amprenta celui 
rău. Or, personajul Chirică din „Povestea lui Stan Pățitul” este de fapt dracul împe-
lițat „într-un băiat ca de opt ani”. Termenul împelițat are în cazul dat semnificația 
de luare a unui corp fizic, dar și omenesc a răului, fiind de fapt termenul cel mai 
potrivit pentru a reprezenta întruparea răului. Și pentru că termenul întrupare nu 
este cel mai potrivit pentru a defini un asemenea fenomen, în limba română terme-
nul împelițare a fost redus doar la semnificația morfică a răului, lucru despre care 
spune și Constantin Noica în „Cuvînt împreună despre rostirea românească”, „Din 
«a se împelița», care însemna a se întrupa, a intra în piele, nu am păstrat decât pe 
«drac împelițat»” [2, p. 102]. Iar numele Chirică pe care îl poartă „Împelițatul” are 
o profundă conotație simbolică. Până și Ipate vede o potrivire între numele acesta și 
cel care-l poartă, „Apoi. Despre mine, fie oricine ți-a fi nănaș, dar știu c-a nimerit-o 
bine, de ți-a pus numele Chirică: pentru că ești un fel de vrăbioi închircit” [1, p. 67]. 
Numele Chirică provine de la grecescul κύριος (kirios), și care însemna stăpân, domn, 
iar de cele mai multe ori era un epitet pentru divinități. În creștinism a devenit un 
bun echivalent pentru cuvântul latinesc deos de la care am moștenit în limba româ-
nă cuvântul Dumnezeu. Așadar, în semnificația acestui nume, pe lângă originarea 
ființială a răului, sunt suprapuse și unele elemente dumnezeiești. Acest fapt îl putem 
observa foarte bine din contextul „Poveștii lui Stan Pățitul”. Cu toate că nu primise 
nicio indicație precisă din partea lui Scaraoțchi în privința modului de slujire a lui 
Stan Pățitul, dracul Chirică își pune în plan să remedieze un rău. În contextul celor 
expuse mai sus, răul, în sensul neîmplinirii celor după fire, din narațiunea crengină 
nu este Chirică, ci chiar personajul principal, Stan numit Pățitul. Pentru a argumenta 
o asemenea afirmație va trebui să facem trimitere la textul biblic din cartea Geneza 
capitolul I. Tot ce crease Dumnezeu „era bun”, mai cu seamă până la crearea omului. 
După aceasta Dumnezeu ajunge să spună „nu este bine”. Această expresie „nu este 
bine” se referă doar la omul singur, „nu este bine ca omul să fie singur”, un lucru con-
trar firii ce poate genera un dezechilibru în tot ceea ce fusese creat. Așadar, potrivit 
poveștii, Ipate refuză cu bună știință să îndeplinească cele ale firii, adică să se însoare, 
pe când dracul Chirică își asumă prin însușirea celor ale firii rolul de (co)întemeietor 
al ordinii firii, prin realizarea unui echilibru, și anume: îi găsește lui Ipate un ajutor 
potrivit, femeia. Prin urmare, expresia Boldul Satanei se mărginește doar la numirea 
în sens metaforic a atracției dintre Ipate și femeia pe care Chirică i-a ales-o, nu și la 
intenția nobilă pe care dracul a încercat-o. 

Rostirea dialectală ghiavol, ghiavoli, [3, p. 274] „Da bine, ghiavole, aici ți-i scălda-
tul? zise ea, cu ochii holbați la mine; coboară-te jos, tâlharule, că te-oi învăța eu!” [1, 
p. 189]; „Na-vă de cheltuială, ghiavoli ce sunteți! Nici noaptea nu mă pot odihni de 
incotele voastre?” [1, p. 184], numește în cazul de față nu răul arhetipal, ci doar neas-
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cultarea și neastâmpărarea  unor copii. Diavolul nu este vizat în mod direct, însă ca-
litățile și faptele nesăbuite ale copiilor sunt numite de către adulți, doar în momentul 
supărării, drept fapte ce ies din tiparele propriilor legități considerate în mod subiec-
tiv ca fiind firești. Prin urmare, faptele ce merg în răspăr cu etica morală a celor adulți 
respectă oarecum paralelismul semnificației-mitice dintre felul de a fi al copiilor cu 
neascultarea primordială a unor ființe cerești, precum au fost Lucifer și slujitorii lui. 
Deși răul pare a fi numit prin termenul său propriu diavol, totuși, datorită pronunției 
dialectale ghiavol, răul este numit doar după aspectul său faptic și nicidecum nu îl 
desemnează. Pornind de la constatarea că în opera crengiană nu putem găsi nicăieri 
numirea răului prin termenul său propriu, diavol, putem face următoarea remarcă: 
rostirea dialectală ghiavol are toate caracteristicile termenului „care numește «fără 
să numească»” [4, p. 188]. Astfel, ceea ce se consideră a fi, din punctul de vedere al 
lingvisticii, o rostire dialectală a cuvântului diavol prin ghiavol poate fi mai degrabă și 
doar în contextul dat, după cum spune E. Coșeriu, o alterație fonetică, iar după cum 
recunoaște cercetătorul, este și ea o modalitate de substituire a cuvintelor pe care 
dorim să le evităm pronunțarea prin termenul propriu-zis [4, p. 188]. Pe lângă toate 
acestea, numirea unui copil, doar pentru faptul că este neastâmpărat și neascultător, 
prin termenul ce îl desemnează pe cel rău, nu poate fi justificată. Însă datorită altera-
ției fonetice, ghiavol/ghiavoli, a termenului ce îl denumește pe diavol, pot fi numite 
în mod eufemistic năzbâtiile și bazaconiile unui copil, și nicidecum stigmatizarea lui.
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RECEPTAREA CRITICĂ A POEZIEI GENERAȚIEI ȘAPTEZECISTE 
DIN BASARABIA

LUPAN SILVIA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Grupul de scriitori care au debutat în anii șaptezeci au fost catalogați de critica 
literară ca fiind o generație de creație, mai exact, generația șaptezecistă sau „a ochiu-
lui al treilea”, nume preluat de la placheta de versuri a unuia dintre șaptezeciști –  a 
lui Nicolae Dabija. Chiar dacă au adus o contribuție mai puțin semnificativă decât 
șaizeciștii, șaptezeciștii au fost cei care au contribuit la reabilitarea esteticului. Însă 
nu trebuie să avem părerea eronată că reabilitarea esteticului este meritul exclusiv 
al șaptezeciștilor, șaizeciștii au fost cei care i-au dat startul într-o perioadă extrem 
de dificilă. Totuși, creația șaptezeciștilor nu s-a bucurat de exegeze numeroase, fapt 
care  nu este legat de calitatea poeziei pe care au scris-o aceștia, care, la începuturile 
ei, era destul de reușită, plină de candoare. În cele ce urmează, vom prezenta tabloul 
receptării critice a poeților care au debutat în anii șaptezeci.

Într-un articol apărut în revista „Nistru”, în anul 1977, Ion Ciocanu vorbește des-
pre poezia scrisă de tinerii (pe atunci) poeți – Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Iu-
lian Filip, Leonida Lari, Marcela Benea, Nina Josu. Aspectele pe care le urmărește 
criticul sunt particularitățile eului liric al acestor poeți și modul în care sunt abordate 
motivele în creația lor. Articolul nu este lipsit de tributul plătit ideologiei oficiale – Ion 
Ciocanu se referă la scriitorul care face parte din colectivitate, iar existența lui singu-
lară este de neconceput, amintește de înaintași care „s-au trudit”, „au luptat” etc., dar 
și de „sursele sănătoase” de inspirație, considerând intimismul din poeziile Leonidei 
Lari sau ale Marcelei Benea ca fiind un factor negativ, ce știrbește din frumusețea 
creației poetelor. Criticul laudă scriitorii care vorbesc în poeziile lor despre medicii 
și țăranii perioadei comuniste sau tinerele fete plecate la muncile câmpului. Dincolo 
de stratul de ideologie, analiza efectuată direct pe texte merită atenția cititorilor. Ion 
Ciocanu afirmă că motivele tratate de poeții șaptezeciști (motivul mamei, baștinei, al 
fântânii, motivul venerării înaintașilor etc.) nu au fost inventate de către ei, ci au fost 
preluate de la generația precedentă – șaizecistă, idee susținută de Ana Bantoș într-un 
text din aceeași revistă, dar apărut în 1985, în care mai remarcă și insistența pe care 
au manifestat-o scriitorii dați în valorificarea ariilor tematice enumerate mai sus, ceea 
ce-i deosebește de poeții din alte generații. Pe de altă parte, faptul că aceste motive 
sunt arhicunoscute face din misiunea poeților tineri o încercare destul de serioasă, 
deoarece este mult mai dificil să abordezi motivele în discuție, astfel încât ele să ca-
pete noi semnificații, să mai poată surprinde cititorul. Ion Ciocanu sugerează faptul 
că poeții trebuie să fie originali, să-și „împrospăteze” creația, fiindcă aceasta este, în 
cazul unor autori ai generației, „palidă, lipsită de noutate” – tinerii poeți, în anumite 
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cazuri, operează schimbări doar la nivelul expresiei: „Totul e spus frumos, e adevărat 
– în același timp – totul e atât de insuficient pentru ca poezia să se impună atenției 
cititorului și să depășească nivelul constatării unor fapte cotidiene, cu atât mai mult că 
acestea au fost nu o dată constatate de alți autori”. [4, p. 150] Totuși, criticul evidenția-
ză contribuția originală a fiecăruia dintre șaptezeciști – în cazul lui Nicolae Dabija este 
vorba despre abordarea inedită a motivului lacrimii („ochiul al treilea” este menționat 
în trecere, fără a i se acorda o importanță prea mare); Leonida Lari este originală prin 
„spectacolele neașteptat de îndrăznețe” (în cazul Leonidei Lari, ne putem da seama 
că Ion Ciocanu a criticat intimismul excesiv doar „de ochii cenzurii”, fiindcă putem 
observa aici că este de acord cu spectacolele neașteptat de îndrăznețe), prin extinderea 
viziunii proprii asupra câtorva motive orientale (al meșterului, de exemplu). De ase-
menea, motivul fântânarului abordat de Iulian Filip se distinge printr-o viziune nouă. 

 Revenind la textul Anei Bantoș, acesta relevă modul de a fi al tinerilor scriitori 
în poezie – „ținuta de un calm opus spectaculosului”, dar și cunoașterea vieții prin 
prisma trăirilor interioare. În același an (1985), Eliza Botezatu făcea o sinteză a noilor 
apariții pe tărâmul literaturii pentru anul 1984, printre care se regăseau și volumele 
lui Vasile Romanciuc – „Din tată-n fiu”, Ion Hadârcă – „Lut ars”, „Obstacolul sticlei” 
de Lorina Bălteanu. Eliza Botezatu nu se referă la fiecare carte în parte, ci vorbeș-
te în general despre cele 15 volume menționate. Pe unele le caracterizează ca fiind 
„adevărate succese editoriale”, în timp ce altele constituie doar „o treaptă evolutivă” 
în creația unor autori. Criticul remarcă dualitatea registrului afectiv, care marchează 
plachetele de poezie, scăderea analitismului și a elementului reflexiv, crescând note-
le publicistice ale poeziilor, dar enumeră și teme frecvent abordate – pacea, războ-
iul, eroismul. Totodată, nu trece cu vederea nici „impresionanta erudiție folclorică”. 
Elementul folcloric, în viziunea Elizei Botezatu nu este pur și simplu împrumutat 
și modelat doar la nivel de expresie, ci se operează schimbări și la nivel de sens. În 
particular, despre generația poeților care au debutat în anii șaptezeci, criticul afirmă 
că ar fi „un impresionant contingent de tineri și talentați poeți, care și-au câștigat, 
de la primele cărți, un profil original” [1, p. 137], iar despre Vasile Romanciuc și Ion 
Hadârcă – că ar fi „fruntași ai generației lor”. 

Considerat drept critic al generației sale, generație cu care, de fapt, nu se identi-
fică decât la început și nu din toate punctele de vedere, Andrei Țurcanu se referea, în 
1987, la starea de lucruri în poezia acelor ani, iar constatările lui nu erau dintre cele 
mai optimiste, vorbind în termeni de: „refuzul îndărătnic al spiritului critic”, incom-
petență, „sacrosantă mediocritate culturală”, scoaterea în prim-plan a scriitorilor care 
nu înregistrează performanțe poetice într-o măsură foarte mică sau chiar deloc, în 
timp ce poeții cu adevărați valoroși sunt lăsați în umbră. Discursul critic al lui Andrei 
Țurcanu nu suferă mutații semnificative nici 30 de ani mai târziu, când apare cartea 
de dialoguri cu Nina Corcinschi – „Cartea din mâna lui Hamlet”, în care, printre alte 
subiecte abordate, se regăsește și cel despre șaptezeciști. Criticul îi prezintă întot-
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deauna în opoziție cu șaizeciștii, care au operat o schimbare substanțială în literatura 
autohtonă, deoarece literatura creată de către aceștia ascundea „niște interogații fun-
damentale, care vizau etica, estetica și chiar ontologia universului labirintic” [6, p. 
16]. Spre deosebire de șaizeciști, în opinia lui Andrei Țurcanu, șaptezeciștii, cu voie 
de la Partid, și-au temperat elanul creator și s-au cantonat într-o zonă a „căldicelului”, 
poezia lor fiind lipsită de „substanța interogativă” a generației precedente, celebrul 
exemplu invocat în repetate rânduri fiind al „zborului printre cuțite” care a fost în-
locuit cu „zborul printre cuvinte” al lui Nicolae Dabija, în fond, un zbor fals. Viziu-
nea estetică asupra lumii este definită de criticul mai sus-citat ca fiind esențialmente 
rurală („ca la coada vacii” [6, p. 27]), iar așa-zișii „eroi” sunt caracterizați ca fiind 
„abulici” și „moldoveni sovietici tipici”, „primitivi exotici”, opinie pe care nu o împăr-
tășim în totalitate, dat fiind faptul că există poezii semnate de Vasile Romanciuc care 
se sustrag din start acestei caracterizări – „Atențiune!”, „Revers”, „Neruda”, „Ritsos”, 
„În țara lui Neruda demult n-a mai fost ziuă” etc., poezii în care revolta clocotitoare 
răbufnește, iar viziunea asupra lumii nu este dominată de sărbătoare ci, dimpotrivă, 
de o durere percutantă. 

Păreri apropiate de cele ale lui Andrei Țurcanu despre literatura anilor ‚80 ai seco-
lului trecut a exprimat și Gheorghe Mazilu, într-un articol publicat în 1989. Dincolo 
de stratul gros de propagandă ideologică care, după părerea noastră, nu-și are locul 
într-un volum de critică literară, totuși, câteva lucruri ce merită a fi reținute s-au 
spus, dar iarăși, așa cum am afirmat mai sus, nu sunt valabile pentru toți scriitorii 
acelei perioade. Gheorghe Mazilu face referire la numărul mic de „opere de referință” 
apărute în perioada despre care vorbește, despre „sentimente și dispoziții obosite și 
pline de plictiseală” [5, p. 170]. Criticul menționează și o criză de „noutate intelec-
tuală”, de „originalitate conflictuală”, iar pe lângă toate acestea – „nivelul profesionist 
școlăresc al multor proze și poezii” și „abundența de prolixitate și frumuseți gratuite” 
[ibidem, pp. 170-171].

Mihai Cimpoi a observat că, odată cu apariția volumelor de poezie ale lui Nico-
lae Dabija, Arcadie Suceveanu, Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Leo Butnaru, Iulian 
Filip, Valeria Grosu, Ion Hadârcă, Marcela Benea, Nina Josu, Ludmila Sobiețchi etc., 
apare și o generație distinctă, care „anulează tirania realului” dintr-un regim comu-
nist și contribuie la „reabilitarea esteticului”. Mihai Cimpoi trasează corespondențe 
între poezia scrisă în Țară și cea scrisă în Basarabia, ajungând la concluzia că „ochiul 
al treilea” al poeților din stânga Prutului „se sincronizează evident cu ochiul cu dinți 
al lui Nichita Stănescu sau cu ochiul de greier al Anei Blandiana” [3, p. 223]. Totoda-
tă, poezia primilor este marcată de un dramatism pregnant, pe când a celor din urmă 
de necesitatea imperioasă de a plasa poezia basarabeană sub însemnul esteticului. 
Renumitul eminescolog menționează simțul acut al imaginarului neoromantic, zelul 
tineresc, gratuitatea, jocul grațios de viziuni (printre care și cea expresionistă) ca fi-
ind caracteristici de bază ale poeziei șaptezeciste. 
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Nicolae Dabija consideră că generația din care face parte este una norocoasă, gra-
ție faptului că a fost una numeroasă, iar scriitorii se completau reciproc, dar, mai ales, 
se susțineau, astfel încât cerberii Partidului nu i-au putut înfrânge. Nicolae Dabija se 
referă la circulația temelor în interiorul poeților generației, dar și la sincronizarea lor 
cu procesul literar din Țară, părere față de care avem anumite rezerve, din cauza că 
sincronizarea adevărată, conform părerii mai multor critici, au realizat-o optzeciș-
tii. Scriitorul povestește despre modul în care evadau din realitate și o modelau cu 
ajutorul imaginației, protestele lor fiind „refugiul în estetic”. Nu uită să menționeze 
nici polemica cu generațiile precedente, o polemică eficientă în viziunea lui Nicolae 
Dabija – fără înjurături (făcând aluzie la poeții din generațiile ce i-au urmat, credem 
noi), ci doar prin textele care au fost scrise. 

Coordonatele constante în poezia generației „ochiului al treilea” sunt, în viziunea 
lui Nicolae Leahu: elogiul stărilor sublime ale sufletului, bucuria regăsirii ingenuității 
realului, proteica deschidere spre mister. La fel ca și Mihai Cimpoi, Nicolae Leahu vor-
bește despre reabilitarea esteticului, dar observă și faptul că, în mai puțin de zece ani, 
„candoarea euforică” a tinerilor poeți se epuizează (ochiul al treilea, menit fiind să vadă 
dincolo de lucruri, se „opacizează/fisurează”) fiind înlocuită, în cazul Leonidei Lari și a 
lui Nicolae Dabija, cu precădere, de poezia dedicată mișcării de eliberare națională. Cât 
despre poetele Marcela Benea, Nina Josu, Ludmila Sobiețchi – în cazul lor putem vorbi 
despre evoluții nesemnificative. Nicolae Leahu se abține a vorbi despre sincronizarea cu 
poezia scrisă în dreapta Prutului, așa cum o face Mihai Cimpoi, spre exemplu.

Alexandru Burlacu, în „Poeții și trandafirul”, face o scurtă prezentare a genera-
ției „ochiului al treilea”, care a venit în literatură într-un moment în care cenzura se 
înăsprise, afirmând că au mers pe urmele generației șaizeciste (fapt pentru care au 
fost acuzați de unii critici de anacronism, kitsch ideatic sau teama de a experimenta 
pe tărâmul literar), fac o relectură a scrierilor eminescinene prin intermediul scriito-
rilor interbelici și „elogiază, la începuturile lor, „omul arcadic” văzut într-un spațiu 
bucolic utopizat, descoperind treptat condiția tragică a ființei” [2, p. 11]. Poeții ge-
nerației șaptezeciste, consideră Alexandru Burlacu, nu au creat o literatură disidentă, 
dar poezia lor nu rezona totuși cu ideologia oficială – în timp ce se cerea a lăuda 
Partidul și Patria Sovietică, scriitorii noștri cântau plaiul natal, graiul, mama, izvorul 
ș.a. Aliona Grati, analizând volumul lui Alexandru Burlacu, spune că șaptezeciștii 
„au sfidat Puterea cum au știut ei mai bine, printr-un discurs în dizarmonie cu cel 
oficial. (...) Poeţii își infuzează periculos versurile cu dispoziţii decadente, reflexive, 
aplecate spre pitoresc, în dizarmonie cu festivismul oficios. Orice îndoială și umbră 
de tristeţe lucrează împotriva politicii de stat.” [8]. Criticul nu uită nici de intelectu-
alizarea poeziei care este, de asemenea, o replică poeziei proletcultiste, preocupată, 
în general, de cultul personalității conducătorilor, de Partid, de colectivizare, planuri 
cincinale, lupta cu burghezia etc.

Anul 2017 este marcat de apariția unei antologii de poezie șaptezecistă. Selecția 
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este semnată de Lucia Țurcanu. În prefața acestei cărți, autoarea constată că autorii 
dați nu s-au prea bucurat de atenția criticilor, doar cu mici excepții (opiniile acestor 
critici le-am expus mai sus), dar și în astfel de condiții au oferit publicului câteva cărți 
bune, în care fac o introspecție a eului, ceea ce era complet opus ideologiei oficiale. 
Tonalitatea poeziei șaptezeciste este, de cele mai multe ori, elegiacă și, mai rar, imni-
că. În încercările lor de a face resurecția poeticului, dar și pentru a fugi de cenzură, 
poeții șaptezeciști recurg la metafore, însă, observă Lucia Țurcanu, acțiunile lor nu 
întotdeauna se soldează cu succes, dat fiind faptul că exprimarea lor este una rafinată, 
pe când sensul are de suferit. Despre șaptezeciștii antrenați în acțiunile de protest din 
anii 1989 – 1991, criticul afirmă că „nu au mai reușit să revină la lirismul pur” pe care 
l-au exploatat din plin în cărțile de debut, iată de ce poezia cu adevărat bună trebuie 
căutată anume în cărțile de până la declanșarea mișcării de eliberare națională, când 
aceștia și-au îmbrăcat masca martirului, a poetului mesianic, iar poezia lor a căpătat 
puternice accente declamative. În antologia Luciei Țurcanu se regăsesc poeziile câ-
torva dintre șaptezeciști, primul dintre ei fiind Vasile Romanciuc (presupunem că nu 
este întâmplătoare această aranjare și aici ne referim la criteriul valoric). Autoarea 
antologiei spune că, șaptezeciștii, cu siguranță, ar fi mult mai numeroși, însă, din 
punctul ei de vedere, i-a antologat doar pe cei „ale căror cărți/poeme au, cu adevărat, 
relevanță estetică și, totodată, au contribuit la reabilitarea/renovarea poeticului” [7, 
p. 12] în spațiul basarabean.

După cum am putut desprinde din cele expuse mai sus, creația poeților care au 
debutat în anii ‚70 ai secolului trecut nu a cunoscut prea multe demersuri critice 
de ansamblu, însă cele existente, cele mai multe dintre ele, erau favorabile poeților. 
Chiar dacă poezia scrisă de aceștia nu a avut forța celei șaizeciste, ea a marcat apari-
ția a ceea ce numim resuscitarea esteticului și au schimbat spre bine tabloul poeziei 
române din Basarabia.
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VALOAREA ESTETICĂ A OPEREI LUI NICOLAE ESINENCU

LUȚEV OXANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Un scriitor cu priză la public te captivează cu universul său artistic, cu personajele 
sale. Dar lumea artistică și personajele lui Nicolae Esinencu sunt oarecum stranii, 
total diferite de alte lumi și alte personaje ale prozatorilor de azi. 

Se știe că scriitorul a fost un inconformist ( copilul teribil după cum îl numea M. 
Cimpoi) [3,p.5]care a scris o literatură modernistă, cu note de avangardă, atât în pe-
rioada URSS, cât și după destrămarea ei. Literatura lui, poezia, proza și dramaturgia a 
utilizat din plin strategiile subversiunii. Figurile estetice se regăsesc din abundență în 
creația lui tocmai în rol de  mecanisme  polemice cu literatura și ideologia timpurilor.

 Problema valorii artistice se pune astăzi cu o deosebită acuitate, soluțiile ei fiind 
de mare interes atât din punctul de vedere  al esteticii, cât și din cel al istoriei și criticii 
de artă. [2,p.19] Opera lui Nicolae Esinencu este oare o operă de artă definită drept 
un ,,simplu obiect , agreabil pentru contemplator, sau ea este purtătoarea unui mesaj, 
adică semnificantă, referențială – transmițând de la creator la contemplator, o reacție 
umană în prezența realității naturale, sociale, psihologice?   Analizând părerile cri-
ticilor literari despre creația esinenciană, pot menționa că Nicolae Esinencu este un 
adevărat artist al cuvântului, se distinge prin autenticitatea și caracterul totalmente 
imprevizibil, șocant (în sensul bun al cuvantului) al operelor plăsmuite. Originalita-
tea creației sale a stârnit nenumărate discuții, fiind  controversată, dar până la urmă 
acceptată, susținută, încurajată. Astăzi putem spune cu certitudine că opera poetică 
a lui Nicolae Esinencu, ca formulă, este produsul unei poziţii literare moderne. De-
oarece nu se împiedică în prejudecata genurilor etanșe, scriitorul Nicolae Esinencu 
acţionează firesc în mai multe registre, astfel ajunge la o cuprindere a materiei sale 
parcă din unghiuri necontenit variabile. Este pe rând obiectiv și liric, nostalgic de 
amintirea trecutului și totuși lucid, atent la complexitatea vieţii, asociind evocărilor 
înrourate de emoţie preocuparea de a înţelege desfășurarea adevărului, sensul unor 
evenimente ce i-au pecetluit destinul.

Opera lui Nicolae Esinencu este împletită de categorii estetice precum   tragicul, 
comicul, dramaticul și grotescul. Toate se interferează la Nicolae Esinencu, atât în 
poezie, proză, cât și în dramaturgie într-o sinteză fertilă din punctul de vedere este-
tic.  În gândirea modernilor grotescul are un rol foarte mare. El există peste tot; pe 
de o parte el creează sluțenia și îngrozitorul; pe de alta, comicul și bufonul. Comicul 
grotescului este plin de amărăciune, batjocoritor, cinic, satanic, răutăcios și implică 
adesea situații în care receptorul nu are dorința să râdă. De aceea, râsul grotescului 
e un râs la limită, scrâșnit, un „râsu-plânsu”: nici râs deplin, nici durere profundă.    
Personajele grotești inspiră empatie și dezgust sau oroare în același timp. Râsul gro-
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tescului este amoral și diabolic, dar el reușește să atenueze frica ivită din senzația 
de amenințare a lumii. [9,p.205] De exemplu situația lui Doc în romanul cu același 
nume ,, Da, am să mă înec...- Tinere! Un tip cu ochelari de soare, tolănit doar la câțiva 
pași, aruncă cu pietricele în mine. – La mine strigați? – Da, da...treci mai departe, nu 
vezi că-mi furi soarele?...Lume de pe lume. Zgomot, veselie. Și eu mă înec! ” [5,p.170]

Grotescul caracterizează, după Mihail Bahtin, cronotopul rabelaisian. În drama-
turgie, Nicolae Esinencu mizează pe elementul burlesc, vădind calităţi de comediograf. 
Intenția scriitorului prin farsele sale, este de a provoca hohote de râs prin reprezentarea 
unor situații absurde sau surprinzătoare, prin activități fizice exagerate, dialogurile 
având un rol secundar. Actorii și personajele comedioase poartă măști și reprezintă 
alegorii și simboluri, ilustrând situații ale vieții publice. Comedianții imitau cu umor 
reprobator și caricaturizau necenzurat persoane publice, satirizau dezinvolt apucături 
ale oamenilor configurând diferite tipuri ca bețivul, lacomul, șarlatanul, naivul, para-
zitul ș.a. [1,p.234] Un astfel de personaj are și Nicolae Esinencu Gondea, „E un băiat 
înalt, deșirat, oricînd e cu chitara în mînă. Afon complet, n-are pic de auz muzical”, 
„tata lui a murit” (orfan), „de cîteva ori a fost luat la poliţie, se ocupa mereu de șarla-
tenii:  ,,- Să găsim un telefon, să chemăm salvarea...Niciun telefon public de pe strada 
noastră nu are receptor...- S-a mai gândit vreodată Gondea , zice, că odată și odată 
au să-i trebuiască receptoarele pe care le rupea?! ” [5,p.168] Autorul creează antieroi, 
divulgând tare aspectele sociale și morale. 

O altă categorie estetică prezentă este Absurdul, din franceză semnifică ceva ina-
decvat, lipsit de sens, discordant, supărător. Absurdul denumește neputința artistului de 
a găsi vreun sens sau vreo coerență într-o lume fără Dumnezeu. Cu originea în princi-
piul aristotelic reductio ad absurdum, absurdul este enunțul opus celui pe care îl dorim 
în concluzie. [9,p.8 ]Opera absurdă ilustrează gândirea ce renunță la iluziile sale și 
care se resemnează să nu fie decât o inteligență ce se folosește de aparențe, acoperind 
cu imagini ceea ce nu are nici o rațiune. Literatura absurdului abordează probleme de 
natură socială, psihologică și politică. În special, aceasta tratează problema incapaci-
tății individului de a comunica cu societatea pe care o simte ca fiind ostilă. Grotescul, 
absurdul și farsa ascund însă în profunzime un sentiment tragic.

Dincolo de formele rigide, anchilozate, decretate imuabile, viața cu problemele ei 
grave (ecourile războiului, pericolul ecologic, risipirea ori anihilarea valorilor morale 
etc.) își dezvăluie în cărțile lui Esinencu caracterul paradoxal, aspectul carnavelesc, 
masca de bâlci, solicitând procedee artistice de prezentare de obicei marginalizate, 
precum satira populară, cuvântul argotic ș.a. Critica literară a evidențiat în poezia 
și proza lui Esinencu fondul lor grav, viziunile grotești, de esență kafkiană (Mihai 
Cimpoi), scriitorul gândește prin metafore globale, prin viziuni globale, prin paralele 
subtextuale: de exemplu, mulți cititori și chiar critici literari și colegi, scriitori stran-
geau din umere la lectura perechilor de cuvinte Bob / glob , Toamnă / doamnă ,Lelița/ 
garofița ș.a. [3, p.301]   Chipurile, ce fel de poezii sunt acestea? Or, prin cartea  Dea-
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luri  Nicolae Esinencu a dat un impuls puternic miniaturii poetice de la noi, forma 
literară de o concentrare maximă, de obicei cu conținut filozofic: bobul se aseamana 
cu globul ca formă; bobul (ca aliment) ține globul (lumea, omenirea); fară bob (boa-
be, cereale; bob de grau) n-ar exista globul (viața pe glob); asociațiile dintre toamnă și 
doamnă ori dintre garofița si lelița sunt mai usor de realizat, dar a fost nevoie să vină 
poetul sa le facă, nouă ramanându-ne doar să le discutăm, să le criticăm,apreciem.

În cartea Copilul teribil Nicolae Esinencu a procedat în cu totul alt mod, surprin-
zător și acesta: a abordat poezia cu subiect. Față de miniaturile citate, operele sale 
noi se păreau kilometrice, parabolele având expoziție, acțiune (in limita îngaduită de 
poezie), punct culminant, uneori și deznodământ. Aici Nicolae Esinencu recurge la 
discursul autoricesc amănunțit, încărcat cu observații neașteptate, acumularea cărora 
formează expresia unei stări de lucruri sau/și a unui tip de conduită umană, față de 
care autorul ia atitudine, satirizând-o sau pur si simplu zeflemisind-o. Cartea aceasta 
a constituit un eveniment în poezia din Republica Moldova prin ineditul concepți-
ei si realizării, prin caracterul imprevizibil al spectacolelor imaginate de scriitor, în 
maniera marinsoresciană. ,,Mi-am pus capul subsuoară/ Și am ieșit si eu pe prospect/ 
Să mai vad/ Ce face/ Lumea , ne șochează din start scriitorul. Dar parcă nu umblam 
adesea, toți, cu capu-n nouri , după cum se spune în popor? Și dacă se poate spune cu 
capu-n nouri , de ce nu s-ar putea spunesicucapulsubsuoara?”[3,p.98]

Primul si cel mai prețios semn al poeziei de tipul Copilului teribil, ca și al celei 
miniaturale, din care am citat mai înainte, este noutatea frapantă, originalitatea prin-
cipială, individualitatea proeminentă a autorului, vădită în permanența elementu-
lui creator, insolit. Pe prospect personajul liric este întâlnit în chip diferit de diferiți 
oameni: ,,Doi, trei copii au început/ Pe loc/ Să mă imite.../ Portarul, care tăman se 
bărbierea la geam,/ Face jap geamul se repede la nevastă/ Și striga: nu l-am vazut, nu-l 
cunosc,/Dacă vine milițianul (polițistul. I. C.), eu nu-s acasă! ”

Scriitorul ne spunea, în plin totalitarism, cât de străini eram față de [3,p.100]
ceea ce ieșea din comun, depășea înțelegerea obișnuită a lucrurilor, aducea ceva nou, 
proaspăt, original. Chiar dacă, în final, un prieten îi așază personajului înapoi între 
umeri capul , poezia Copilul teribil se prezinta ca un spectacol cu totul neașteptat 
dominat de elementul carnavalesc, atât de specific folclorului românesc, spectacol 
ce se lăsa urmarit cu rasuflarea întretăiată, când nu ești stapânit de teamă față de 
orice încercare de înnoire a scrisului artistic, ci manifești dorința firească de a con-
tacta cu o plasmuire vie, care prin definiție este o sfidare a obișnuitului, nu numai 
a vetustului. Istoria imaginată de autor este plină de haz, iar constatarea finală a 
personajului ,,Tii,/ Dar uite ce face mâța ceea în geamul meu / Să știi ca mi-a mân-
cat peștii/ Din acvariu! ” atenuează excesul de caricatural, ne readuce în cotidian. 
   Atât prin poezia sa miniaturală (tip: Bob / glob), cât și prin cea cu subiect (tip: 
Copilul teribil), întemeiată pe o viziune satirică, umoristică, sarcastică și dominată 
de insolit, Nicolae Esinencu si-a castigat un loc aparte în literatura din Republica 
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Moldova, loc asigurat neapărat și de poemul Cu mortul în spate, poem al conștiinței 
noastre de neam și de Patrie. Personajul acestui vibrant discurs poetic merge cu fiul 
sau la Prut ( la poalele apelor ) să-i spună fără teama în care am fost ținuți atâta timp 
de regimurile țarist și sovietic: 

,, Acolo, peste ape,/ E a doua jumatate/ A patriei tale . Personajul îi explica (fiului): 
Cand e însetată/ Cealaltă jumatate/ De pamânt a Patriei tale,/ Jumătatea astlaltă geme 
și se zbate./ Când e înfometată astlaltă jumătate,/ Geme și se zbate/Cealalta jumatate/ 
De pamant/ A Patriei tale” [3, p. 356]

Categoric și tăios, verbul esinencian se întemeiază pe o energie lirică a cărei desfă-
șurare atinge nivelul unui patetism zguduitor, când poetul afirma cu mijloace simple, 
aflate s-ar părea la îndemâna oricui, ,,ca părțile răzlețite ( de antihristul! ) ale unuia și 
aceluiași organism pot respira/ Doar impreuna./ Si numai impreuna! ” , dar si al unui 
bocet sfâșietor, când personajul plânge și strigă peste munți si peste ape adevarul 
sufletesc al purtatorului conștiintei de neam și de Patrie: ,,O, inima mea despicată în 
două... ” Oscilarea între patetism și bocet e o permanență a discursului autoricesc. 
Pe neobservate iși face apariția versul cu formă și conținut de aforism: ,,Dacă n-o să 
ne unim,/ Toți de dor o să murim” . Se intensifică tendința autorului de a repeta unele 
afirmații, de a le promova cu o sete de nepotolit: ,,Tata sângerează./ Mama sângerea-
ză./ Eu sângerez./ Copiii mei sângerează./ Copiii tăi sângereaza./ Sângeram ”. [3,p.358] 
El, purtatorul ideii si conștiinței de neam și de Patrie, pe de o parte, și antihriștii co-
rupatori ai acestei conștiințe, pe de alta parte, se afirma drept forțe spirituale opuse, 
mobiluri principale ale conflictului; din contrapunerea lor înțelegem adevărul acestui 
remarcabil poem patriotic. 

Proza lui Nicolae Esinencu cultivă cititorului spontanietatea gândirei și capacita-
tea de a fi iscoditor al semnificațiilor tăinuite în imaginea poetică, deoarece în prozele 
lui Nicolae Esinencu actul miraculos al creației artistice s-a produs cu potențialitate 
durabilă la nivel de text și cu valori perene în spiritualitatea cititorului.

Opera scriitorului constituie o adevărată valoare pentru literatura națională, Ni-
colae Esinencu rămâne precum preciza Mihai Cimpoi ,, un prestidigitator, cu o abili-
tate de a face gesturi multe, unele evident fără vreo semnificație, prin care cau [10,p.26]
tă să demonstreze un adevăr și, totodată, să vrăjească cititorul. ”

Nicolae Esinencu rămâne a fi un artist cu un mod estetic singular și cu o mai 
neîntâlnită viziune fragmentară asupra lumii, impregnată de copioase date biografi-
ce, Nicolae Esinencu a fost și a rămas o emblemă a scriitorului incomod și noncon-
formist până la os - fiind mereu în grevă împotriva societății, în directă opoziție cu 
puterea, promovând un nou tip de omenie și un nou tip de lirism molipsitor.
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ANEXAREA BASARABIEI DIN PERSPECTIVA
ISTORIOGRAFIEI ROMÂNEȘTI

NECȘUȚU MĂDĂLIN
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Episodul anexării Basarabiei, în urma notelor ultimative primite de Guvernul de 
la București, a fost tratat de către istoricii români cu diferite accente. Acest lucru 
s-a făcut într-un mod gradual ce a depins și de cercetarea mai multor izvoare, cu 
precădere cele sovietice ce au fost accesebile după destrămarea URSS-ului în 1991 și 
primirea limitată a acestora în arhivele rusești.

Cu acest prilej, istoricii români au corelat mai multe informații găsite în aceste 
arhive și au putut contura o viziune istorică mai bună asupra întregului context din 
jurul zilelor de 26-27 iunie ale anului 1940. 

Cifrele titlurilor consacrate problematicii celui de-al doilea război mondial, la 
nivelul anului 2007, erau estimate de istoricul român Gheorghe Buzatu la peste un 
milion. Istoricul lansa această afirmație grație rezultatelor afișate de către server-ul ce 
aprține Centrului UNESCO, care contabiliza aceste lucrări. 

Istoricul menționat face trimitere la o abundență de surse grupate pe diverse cate-
gorii: de la documente, lucrări generale și speciale la memorialistică a unor personaje 
ce au influențat direct politica la nivel național și global. [1]

Majoritatea lucrărilor de specialitate, care surprind momentul raptului Basarabiei 
și al Bucovinei de Nod și Ținutul Herța, susțin că anexarea s-a făcut ca urmare a mai 
multor factori.  Sigur, originile conflictului pentru Basarabia își are rădăcinile încă 
de la 1812, moment al semnării Tratatului de la Bucurști dintre Imperiul Țarist și cel 
Otoman în urma unui război de șase ani (1806-1812), în urma căruia Basarabia a 
intrat în componența Imperiului Rus. 

Dar în secolul XX, primul motiv ar fi legat de negocierile ratate în perioada din-
tre cele finele primului război mondial (1918) și începutul celui de-al doilea război 
mondial (1939) dintre România și Uniunea Sovietică. La acestea, s-ar putea adăuga și 
ineficiența politicilor Bucureștiului de integrare a Basarabiei după 1918, dar și boico-
tul constant al Uniunii Sovietice în realizarea acestui deziderat [2]. În special, prin și-
canele venite de peste Nistru din Republica Autonomă Sovietică Socialistă (RASSM), 
formată la 1924 și care a funcționat și încă funcționează până în prezent ca un cap de 
pod al intereselor rusești în regiune. 

Rusia nu a recunoscut niciodată actul Unirii de la 1918 dintre Basarabia și Româ-
nia, fapt ce a constituit alături de problematica confiscării tezaurului României, de-
pozitat la Moscova în timpul primului război mondial, principalele probleme de pe 
agenda bilaterală dintre Moscova și București. În perioada interbelică, Rusia a acțio-
nat pe diverse planuri pentru a pregăti o eventuală revenire a Basarabiei sub tutela sa.
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Acestea s-au desfășurat pe două direcții: una pe cale subversivă și alta deschisă, la 
nivel politic. Centrul acțiunilor de sabotare a administrației românești în Basarabia a 
fost stabilit la Odesa prin organizarea unor detașamente paramilitare de intervenție 
și a unor structuri de „emancipare națională”, precum „Comitetul Salvarea Basarabi-
ei”. Dar și la Kiev, acolo unde a fost înființată „Rada ucrainenilor basarabeni”. Astfel 
de organisme au avut rolul de a elabora memorii folosite de sovietici în argumen-
tarea, în perioada interbelică, a tezei conform căruia Basarabia trebuia să revină în 
componența sovietică [3]

În acest sens, istoricul și diplomatul basarabean Mihai Gribincea îl citează în lu-
crarea sa, „Descriptio Bessarabiae. Basarabia în cinci secole de cartografie” [3], pe 
secretarul Comitetului Regional din Moldova al Partidului Comunist din Ucraina, 
V.I. Holostenko.

Acesta spunea, la Conferința a IV-a Regională a Organizației moldovenești a 
PC(b) din Ucraina, organizată între 10-16 noiembrie 1927, următoarele: „Ocupân-
du-ne de contrucția națională aici, pe teritoriul actual al Republicii Moldovenești, 
în niciun caz nu trebuie uitate perspectivele pe care le avem în Basarabia, deoarece 
frontiera noastră este Prutul, nu Nistrul. De aceea, toată activitatea noastră în această 
sferă trebuie să fie construită astfel ca să nu ne izolăm pe teritoriul pe care îl avem 
acum, ci să ținem minte tot timpul lucrul privind contrucția culturală în viitor se va 
desfășura, de asemenea, și în rândul moldovenilor (și al altor naționalități ce popu-
lează Basarabia”. 

Mihai Grinbincea vorbește în lucrarea sa menționată și dedicată hărților din ul-
timele cinci secole despre faptul că Basarabia apărea mereu ca un teritoriu hașurat, 
fiind menționat drept „teritoriu ocupat temporar de România” [4].

De asemenea, istoricul Octavian Țicu susține, în lucrarea sa „Problema Basarabiei 
și relațiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939)”, că tema Basarabiei a 
fost chintesența relațiilor zduciumate dintre cele două capitale în toată perioada inter-
belică. De asemenea, acesta a mai reprezentat și o „problemă fierbinte” la nivel euro-
pean ca urmare a ardorii cu care Moscova a urmărit recuperarea acestui teritoriu. [5]

Istoricii de pe ambele maluri ale Prutului cad de acord atunci când vine vorba de 
circumstanțe în care s-a produs raptul Basarabiei, a nordului Bucovinei și Ținutului 
Herța, în urma celor două note ultimative date de guvernul de la Moscova celui de 
la București. 

Cel mai important eveniment care a premeditat acest gest ultimativ s-a petrecut 
cu aproape un an înainte, atunci când, la 23 august 1939, la Moscova, a fost semnat 
de neagresiune între Germania și Uniunea Sovietică. 

Documentul mai este cunoscut generic și sub denumirea de „Pactul Hitler-Stalin” 
sau „Ribbentrov-Molotov”, după numele celor doi miniștri de externe german și rus 
care l-au semnat. Istoriografia română folosește ambele termene pentru a descrie 
acest document ce avea să deschidă apetitul expensiv al celor două țări. 
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Au urmat pe rând atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939 atât de către Germania 
cât și de URSS,  invadarea Finlandei de către sovietici la 30 noiembrie 1939, iar între 
14-16 iunie ocuparea celor trei țări baltice. [6]

Pe de altă parte, pe Frontul de Vest, Germania a învins trupele aliate ale Franței 
și Angliei în urma „Războiului Ciudat”, după declanșarea a unei puternice campanii 
militare pe 10 mai 1940. [7]

Odată cu ieșirea Franței din calculele războiului la 22 iunie 1940, cu o Românie 
care își pierdea inevitabil și garanțiile de securitate din partea Parisului și a Londrei, 
oferite în aprilie 1939, Moscova a considerat că este momentul prielnic să își înainte-
ze pretențiile teritoriale față de România. 

Semnele inevitabilului privind pretențiile teritoriale ale Uniunii Sovietice au fost 
formulate încă de pe 29 martie 1940, de către președintele Consiliului Comisarilor 
Poporului al URSS, Veaceslav Molotov, cel care a vorbit despre acest subiect la ședin-
ța a IV-a Sovietului Suprem al URSS.[8]

Argumentele Uniunii Sovietice de înapoiere a Basarabiei erau cel puțin discuta-
bile. Moscova a plusat și cu partea de nord a Bucovinei, cerută ca despăgubire pentru 
cei 22 de ani de „ocupație” a Basarabiei de către România și deoarece există etnici 
ucraineni care ar fi majoritari, fapt ce contravenea recensămintelor și istoriei regiunii, 
în general. 

Acest lucru i-a luat prin suprindere chiar și nemți, care au protestat referitor la 
faptul că acest teritoriu „nou”, revendicat de sovietici, nu fusese parte a negocierilor 
în cadrul negocierilor pentru „Pactul Ribbentrop-Molotov”. 

Istoricii au avut acces la documente și au putut consemna succesiunea evenimen-
telor în acele zile tumultoase care au determinat pierderea Basarabiei și celorlalte 
teritorii românești în fața pretențiilor Uniunii Sovietice.

Prima notă ultimativă a Uniunii Sovietice a fost adresată în noaptea de 26 iunie, 
la orele 22, documentul fiindu-i înmânat ministrului plenipotențiar al României la 
Moscova, Gheorghe Davidescu. 

„În anul 1918, România folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei a desfă-
cut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin 
aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republi-
ca sovietică ucraineană”, începea nota ultimativă adresată diplomatului român. 

Documentul avea două cerințe formulate tranșant: 1) România să înapoieze Ba-
sarabia „cu orice preț” Uniunii Sovietice și 2) Să transmită Uniunii Sovietice partea 
de nord a Bucovinei, cu frontierele potrivit unei hărți alăturate. [9] Istoriografia ro-
mână a reținut la unison, fără nuanțe, că aceste cereri au fost formulate într-un mod 
neechivoc, fără a lăsa loc de negocieri asupra lor. 

Cererea expresă a Moscovei a luat prin surprindere București. În răspunsul gu-
vernului român de la 27 iunie, s-a cerut prin „mijloace pacifice” să fie stabilită o data 
și un loc de întâlnire pentru a fi discutate pretențiile ridicate de la Moscova.
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Cea de-a doua notă ultimativă sovietică a fost data a doua zi, pe 27 iunie 1940, de 
data aceasta conținând cinci puncte și data exacte despre cum ar trebui să se desfă-
șoare anexarea teritoriilor și înaintea Armatei Roșii în ele. 

Mai precis, aceste cerințe erau: 1) În decurs de patru zile, începând cu 28 iunie 
1940, orele 14:00 după ora Moscovei, la 28 iunie, să se evacueze teritoriul Basarabi-
ei și Bucovinei de trupele românești; 2) Trupele sovietice în același timp să ocupe 
teritoriul Basarabiei și partea de nord a Bucovinei; 3) În decursul zilei de 28 iunie 
trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuți, Chișinău, Cetatea Albă. 4) 
Guvernul regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce privește păstrarea 
și nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive și vagoane, podurilor, depo-
zitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, uzinelor electrice și telegrafului; 
5) Să se numească o comisiune alcătuită din reprezentanți ai guvernelor român și 
URSS, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor de litigiu în legătură 
cu evacuarea armatei române și instituțiilor din Basarabia și partea de nord a Buco-
vinei. [10]

Nu în ultimul rând, Moscova cerea un răspuns rapid, nu mai târziu de orele 12 
ziua, pe fusul orar al Moscovei. 

Din această moment, istoricii români opinează că România se regăsea într-o si-
tuație ingrată, fără sprijin extern și cu un moral intern dezarmant, cauzat tot de con-
textul internațional.

În seara zilei de 27 iunie, avea să aibă loc ședința Consiliului de Coroană pentru a 
da un răspuns Mosovei în chestiunea ridicată. Cei cei prezenți la reuniune, 21 au vo-
tat în favoarea acceptării pretențiilor Moscovei, 6 s-au pronunțat pentru repsingerea 
notelor ultimative și s-a înregistrat și o abținere pe chestiunea ridicată. [11]  

Votul a fost influențat de mai mulți factori, cel mai important rămânând izolarea 
României atât față de aliații occidentali, învinși indiscutabil pe frontul de vest de 
Germania nazistă. Fără garantori internaționali, dar și cu presiunile Germaniei și 
Italiei pentru acceptare condițiilor rusești, România s-a aflat într-un moment critic. 

Istoricul Eliza Campus, care a cercetat corespondența diplomatică a României 
în capitalele Europei în care România căuta sprijin, concluzionează sec, citându-l pe 
ambasadorul României la Belgrad, într-o convorbire cu omologul său Italian: „Am 
rămas singuri!” [12].

La aceste circumstanțe s-au adăugat și insuficientele resurse pentru a duce un 
război de ordin uman și material pentru a duce un război cu Uniunea Sovietică, dar 
și o serie de informații eronate despre efectivele Armatei Roșii și implicarea vecinilor 
de partea aceastora într-o posibilă confruntare. [13].

Deznodământul acestor corespondențe diplomatice avea să fie oferit pe 28 iunie, 
când România va accepta pretențiile teritoriale impus de Moscova.
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INTRODUCERE PENTRU STUDENŢI
ÎN BIOMETRIE ȘI PSIHOMETRIE

NEGOESCU MIHAI CRISTIAN
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova

Datorită societății actuale ce prezintă un grad critic de violență fizică dar mai ales 
psihică studenții ce se înscriu la cursurile de Auto Apărare din Universități trebu-
ie să-și însușească și noțiunile fundamentale de bază din domeniul „citirii la rece” 
(”cold reading” în engleză) a comportamentelor cotidiene umane pentru a preveni 
situații conflictuale problematice și nedorite. În prezenta lucrare avem intersecția din-
tre problematica biometriei și cea a psihometriei umane ce odată înțeleasă și aplicată 
ne scutește de evenimente nedorite. Problematica de graniță și de avangardă în Auto 
Apărare (problematica „citirii la rece” a unui individ posibil agresor) reprezintă facto-
rul preventiv și salvator în situație critice de conflict. [10] În urma studiului întreprins 
de către noi a rezultat că informațiile obținute prin citirea la rece pot da mari și grave 
erori dacă nu sunt corelate cu contextul social adecvat ce este mereu ocultat și greu 
descifrabil. Același comportament ambiguu poate să îl aibă și un subiect violent dar și 
un subiect labil psihic, stresat și / sau grăbit. Recomandăm ca mai întâi să se cunoas-
că contextul social (unde se desfășoară evenimentele) și abia apoi să se interpreteze 
comportamentele cotidiene ale actorilor sociali. Situații absolut identice sunt generate 
de problematici diferite ce alimentează conflicte sociale mocnite ce inevitabil erup cu 
violență [10]. Pentru a evidenția relativitatea situaților cotidiene îl cităm pe Albert 
Einstein : „Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată 
frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Aceasta este relativitatea.” ! [10, 12]

Introducere: Începem actualul studiu științific prin expunerea unui fapt axio-
matic dar ocultat din domeniul violenței : Violența are atât componentă fizică cât și 
psihică, acestea generându-se și alimentându-se reciproc. Nu poate exista singular 
doar o singură componentă deoarece ea se auto anulează de la sine. Agresorul mâ-
nat și mâniat de diverse motivații are anumite acțiuni violente conflictuale bruște și 
surprinzătoare. Pentru a preveni situațiile conflictuale, nedorite, riscante și incerte 
subiectul trebuie să se informeze în prealabil din timp asupra individului / indivizilor 
posibili agresori dar și asupra comportamentelor acestora [10]. 

Prezentăm pentru edificarea domeniului studiat definițiile [7, 10] : 
Biometrie: Știință ce aplică metodele statisticii și ale calculului probabilităților cu 

privire la totalitatea tehnicilor și a măsurătorilor efectuate asupra unei ființe vii și care 
interpretează rezultatelor obținute.

Psihometrie: Ramură a psihologiei care se ocupă de cuantificarea, clasificarea și 
măsurare a fenomenelor psihice, a capacităților intelectuale prin utilizarea metodelor 
experimentale standardizate și etalonate (teste).
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Aceste două științe reunite generează domeniul interdisciplinar al ”citirii la rece” 
asupra comportamentelor și cognițiilor umane, și trebuie studiate împreună. Profe-
sorul antrenor titular al disciplinei Auto Apărare din Universități trebuie obligatoriu 
să integreze în planul de pregătire anual al studenților aceste noțiuni vitale și salva-
toare din Artele Marțiale ! [10]

Materiale și metode: Prezentul studiu științific se bazează pe o bibliografie ex-
tinsă [1 - 14], pe experiența practică a personalului din sistemul național de apărare 
(polițiști), pe conversația euristică cu actorii  evenimentelor sociale, pe problemati-
zarea cauzalității întâlnită în practică și pe tradiția din Artele Marțiale cu privire la 
Auto Apărare și Auto Control. Bibliografia prezentată (este doar la nivel minimal de 
introducere) o considerăm esențială (și obligatoriu de studiat de către studenți pen-
tru a fi inițiați) fiind punctul de pornire în studiul nostru.

Rezultate : În urma studiului științific au rezultat următoarele : 
1. Primul contact cu oponentul social este cel vizual unde se pot culege infor-

mații biometrice la nivel fizic și chimic APROXIMATIVE despre înălțime, greutate, 
volum, formă, vârstă, sex, nivel și statut social, antropologie, antropometrie, etc... 
[1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14]. Aceste informații biometrice reunite generează un profil 
unic al subiectului ce poate fi recunoscut cu ușurință de la distanta chiar dacă nu i 
se vede fața, sau / și subiectul încearcă să își disimuleze personalitatea. Toate aceste 
informații primare ne furnizează biometria individului ce este deosebit de valoroasă 
pentru a putea să ne descurcăm în situații de conflict fizic, însă acestea trebuie core-
late cu informațiile ulterioare referitoare la citirea psihomotrică [10]. În lucrarea [4] 
(pag. 17–28) sunt prezentate pentru diferite discipline sportive parametri antropo-
metrici, tipologia constituțională și biotipul somatic al selecției inițiale. Din cele ex-
puse în lucrarea menționată ne putem orienta dacă un anumit subiect are anteceden-
te sportive cât și asupra gradului lui de pregătire fizică. Trebuie să remarcăm faptul 
că adeseori ori în societate întâlnim indivizi cu calități native ideale antropometric și 
antropologic pentru anumite discipline sportive dar care nu au făcut sport ! Desigur 
că și ”reversul medaliei” este valabil : unii mari campioni (în special în sporturile 
de luptă sunt indivizi atipici d.p.d.v. antropometric și antropologic) nu au un corp 
atletic ideal din variate cauze medicale. Aceștia prezintă totuși reale calități sportive 
deoarece au calitatea de veterani ! [10]. 

Astfel aici intervine cea mai mare eroare de aproximare a biometriei aplicată 
în Auto Apărare deoarece ”nimic nu este ceea ce pare, totul e ce este” [10] ! 

2. Al doilea contact (cu posibilul oponent social) este cel psihologic, unde se poate 
elimina orice îndoială avută asupra subiectului. Citirea psihomotrică / psihometrică 
este o chestiune dificilă și complexă ce se poate face doar prin comunicare persuasivă 
pe o lungă perioadă de timp, pentru a stabili tiparul comportamental de bază dar și 
abaterile de la acest tipar. Din păcate timpul este o resursă extrem de importantă și 
este limitat la câteva fracțiuni de secundă în situații critice. Expresiile corporale și 
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mai ales cele faciale reprezintă sinteza limbajului de comunicare. Aceste expresii cor-
porale trebuie înțelese în contextul social unde se desfășoară  evenimentele pentru a 
nu genera erori de interpretare. [1,3,5,6,8,9,10]

Psihologul Cialdini R.B. prezintă [2] (pag. 1) șase vectori ce trebuie aplicați si-
multan pentru a avea succes în arta persuasiunii : reciprocitate, consecvență, simpa-
tie autoritate, dovadă socială și raritate. Acești vectori se complectează prin simbioză 
cu cele cinci tipuri majore de comunicare : verbală, para verbală, extra verbală, non 
verbală și scriptică [1,5,6,9,10]. Este interesat de menționat pentru studenți este fap-
tul că omul obișnuit cunoaște doar comunicarea verbală, în timp ce comunicarea 
para verbală, extra verbală și non verbală (limbajul corporal postural) ocupă peste 
90 % din întreaga comunicare umană ! Facem aici introducerea pentru studenți în 
problematica complexă a ”Soft Power versus Sharp Power / Putere Ușoară versus 
Putere Ascuțită” descrisă în toate cărțile de psihologie aplicată. Aceste două tipuri 
de putere psihologică sunt diferite dar există o corelație și interdependență ce derivă 
și se alimentează una pe cealaltă. Faptul că unui individ i se poate prevede / prezice 
comportamentul în viitor (doar prin „citirea” comportamentelor și stărilor actuale) 
reprezintă ”Soft Power”, iar faptul că prin pârghii sociale discrete și oculte se poate 
influenta comportamentul reprezintă ”Sharp Power” Pentru a înțelege cum funcțio-
nează ”Sharp Power - Puterea Ascuțită” îl cităm pe Arhimede: „Dați-mi un punct de 
sprijin și voi muta Pământul din loc ! ” [10, 12]

Pentru a afla ”adevărul adevărat” noi prezentăm aici un instrument psihologic de 
comunicare persuasivă utilizat de către justiția din Statele Unite ale Americi ce este 
sintetizat în jurământul martorului : ”Jur solemn să spun doar adevărul, tot adevă-
rul și nimic altceva decât adevărul, așa să mă ajute Dumnezeu”,...,”Genialitatea lui 
constă în cuprinderea sa maximă: toate minciunile care s-au spus, care se vor spune 
vreodată se încadrează în trei categorii sau strategii : minciuni despre fapte comise, 
minciuni prin omisiune și minciuni manipulatoare”. Autori consideră că acest tip de 
jurământ acoperă toate cele trei aspectele în fata justiției divine ! (””...să spui doar 
adevărul...” acoperă minciunile despre faptele comise”,...,” ”...tot adevărul...” acoperă 
minciunile prin omisiune”,...””...și nimic altceva decât adevărul...” acoperă minciunile 
manipulatoare” ! [6] (pag. 61-62)

În cele ce urmează cităm două cazuri de bază semnificative referitoare la proble-
matica înșelătoare a psihometriei umane: 

Cazul 1 : În lucrarea [9] (pag. 9) se prezintă diferențele dintre posturile corpora-
le (”Clișee Gestuale”) între impulsiv și nehotărât „Impulsivul își prinde încheietura 
mâinii drepte cu mâna stângă. Nehotărâtul își prinde încheietura mâinii stângi cu 
mâna dreaptă”. Autorul a omis să precizeze următoarele aspecte vitale : cine este su-
biectul ?, unde și când se întâmplă evenimentul ?, cum și pentru ce se face un anumit 
gest ?, etc., adică elementele de fundal ce definesc situația critică de moment ! [10] 

Astfel în cazul de față nu știm următoarele elemente esențiale: 
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- care este mâna puternică și abilă a subiectului în cauză? 
- dacă subiectul are probleme medicale la mână ? (În acest caz unii subiecții au 

tendința de a-și prinde mâna bolnavă pentru a o proteja, deși nu este nevoie. Aici 
apare necesitatea psihologică de auto întărire a siguranței corporale ce se poate dez-
volta în patologi clinice [10]) 

- care este mediu și rolul social al subiectului în mediu (o gardă de corp din rutină 
și în ori ce situație își va tine încheietura mâinii puternice și abile (în general mâna 
dreaptă) prinsă de mâna labilă (în general mâna  stângă) pentru ca la nevoie și în 
situații de urgentă să poată da la o parte sacoul cu mâna labilă și să scoată arma cu 
mâna abilă ! [10]). 

În corelație cu problematica poziționări mâinilor este și cea a poziționării picioa-
relor. Când stau în picioare femeile preferă să-și țină picioarele încrucișate micșorând 
la minim poligonul de susținere al corpului și astfel se auto dezechilibrează, cad și se 
auto accidentează fără nici o intervenție străină ! În plus în cazul de față un atac supli-
mentar cu tehnica „Okuri Ashi Barai” - măturarea ambelor picioare este devastator. 
Interesant în acest obicei este că femeile susțin că stau confortabil și în siguranță pen-
tru că așa își reduc stresul, anxietatea și frica ! [10] În contrapartidă bărbații preferă 
ca atunci când stau în picioare să aibă picioarele depărtate  pe lățimea umerilor cu 
tălpile paralele, mâinile pe lângă corp genunchi ușor flexați și un tonus muscular me-
diu (poziția ”Yoi Dachi” - poziția pregătitoare de luptă) pentru a-și mari la maxim : 
poligonul de susținere (stabilitatea posturală), viziunea de ansamblu asupra mediului 
social și posibilitățile de luptă (se pot deplasa mai repede în caz de nevoie, însă sunt 
susceptibili de a fi considerați agresori falși). [10] 

Cazul 2 : purtarea unor accesorii vestimentare diverse și variate  poate induce 
erori în măsurarea psihometriei. Prezentăm aici cazul frecvent întâlnit al purtării 
unei banale șepci de către subiectul analizat. Astfel în lucrarea [1] (pag. 42 - 52) se 
prezintă simptomatica stabilă și cea labilă, conduita expresivă și reflexivă relativ la 
mimica feței posibil ascunse asupra purtării banalului și uzualului articol vestimen-
tar modern ”șapcă” astfel încât să se poată găsi și interpreta ușor comportamentele de 
înșelătorie. Mimica facială odată înțeleasă și citită dă întotdeauna rezultate pozitive 
în ceea ce privește intențiile reale ale subiectului, însă mai întâi trebuie să observăm 
(fără a fi observați!), să înțelegem și să analizăm rapid micro expresiile faciale ale 
subiectului față de variabila independentă (mediu social pe care noi îl luăm drept 
etalon și îl manipulăm convenabil!). [10] 

Citirea indicilor biometrici și psihometrici ai feței unui subiect dau informații din 
cele mai diverse. De exemplu : sprâncenele împreunate sunt un semn de fire neliniș-
tită și / sau un mare ghinion, gura / buzele în forma minionă de cireașă sunt semn 
de blândețe, inteligență și talent artistic, ochii de lup sunt un semn de temperament 
războinic și vulcanic, gingiile umflate indică o personalitate răutăcioasă, nasul de 
rinocer arată putere, autoritate, aptitudini de lider, fața de lemn ne arată o persoană 
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tenace, generoasă și binevoitoare, etc...[1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14]. Pentru detalii la-
borioase de implementare noi recomandăm pentru cei interesați a se documenta cu 
lucrări științifice din domeniul dezvăluiri indicilor faciali. 

Ajunși la analiza micro expresiilor faciale menționăm că aceasta mai este cunos-
cută și sub denumirea de ”Cartografierea feței umane” sau „Facies”. Practica tradiți-
onală a medicinii orientale (în special medicina chineză) a dezvoltat (datorita lipsei 
laboratoarelor de microbiologie și biochimie) un sistem precis de diagnosticare a 
pacienților doar prin citirea feței subiectului. Astfel medicina orientală stabilește di-
agnosticul doar pe baza a ceea ce dezvăluie fața pacientului ! Noi preluăm și pre-
zentăm cu titlu informativ o parte din aceste informații așa cum sunt cunoscute și 
vehiculate în mod uzual și în mediul online [3, 5, 8, 10, 13, 14] : 

- Fața palidă, cu reflexe verzui, indica afecțiuni hepatice.
- Bolile pulmonare și anemia se reflectă printr-un facies alburiu.
- Funcționarea deficitara a rinichilor se reflecta în cearcănele de sub ochi (pungi). 

Al doilea rând de cearcăne sugerează afecțiuni intestinale.
- Fața roșie indică boli cardiovasculare.
- Tenta maronie indică disfuncții cauzate de consumul mare de țigări, în special 

intoxicare tabagica (masca tabagică).
Concluzii și recomandării : 
Domeniul biometriei și al psihometriei prezentat în această lucrare este extrem 

de vast, complex și variat fiind cuprins în zeci de mii de lucrări. Paginile prezentei 
lucrări științifice sunt limitate iar noi ne oprim aici cu introducerea noastră. Pe baza 
„citiri la rece” se pot trage concluzi complete asupra subiectului studiat. Pentru cei 
interesați de domeniu biometriei și psihometriei cu aplicații în Auto Apărare reco-
mandăm a se citi obligatoriu bibliografia minimală prezentată. Această bibliografie o 
consideram parte integrantă din lucrarea de față și nu o anexă.  

În toate lucrările de analiză comportamentală, criminal profiling, biometrie și 
psihometrie se pune accentul pe societatea pașnică, modernă, urbană, occidentală, și 
evoluată socio-cultural ce intră în tiparele standard  prestabilite. Restul situaților (ce 
sunt numeric majoritare și dau erori de măsurare !) se consideră (din păcate) excepții 
! [10, 11]

Într-un anumit fel se va comporta cetățeanul vestic și alt fel se va comporta cetă-
țeanul estic (în aceeași situație identică!), deoarece normele sociale de protocol și de 
bune maniere sunt total diferite și antagonice ! În plus aceste norme diferă chiar între 
bărbați și femei. [10, 11]

În nici o lucrare consultată de noi nu am găsit secvența logică matematică pen-
tru demonstrarea ipotezei de lucru (ciclu ipoteză → concluzie → demonstrație). Noi 
considerăm că literatura de specialitate consultată se bazează doar pe aplicarea legi 
probabilistice și statistice a numerelor mari (dintr-un număr inițial n foarte mare de 
cazuri absolut identice, ordinea procentuală indică următoarele posibilității / proba-
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bilități (Pi % indică caracteristica Ci    ) ... ce pot fi confirmate sau infirmate ) dar fără 
a se demonstra acest lucru. [10]

Cel mai important lucru de avut în vedere atunci când analizăm biometria și 
psihometria unui individ este contextul social în care se află subiectul analizat în acel 
moment. Fără acest context social de lucru se produc mari erori de măsură ce în final 
conduc la eșecuri. 
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CONSTANTIN  NOICA  ÎN RELAȚIE CU OCCIDENTUL

PANFIL VERA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Generația lui Noica, Cioran, Eliade,  „generație de intelectuali care și-a gândit 
raportul ei cu țara în termeni de destin... lor, nu le era indiferent nici în ce țară trăiesc, 
nici cum se va defini ea în viitor..., animată de aceea  „iubire de țară” ... interbelicii 
erau arși de o patimă pentru România născută tocmai în marginea obsesiei, „că ei 
sunt cei chemați să-i dea un destin”  relatează Gabriel Liiceanu în întroducere la lu-
crarea „Constantin Noica în arhiva securității” de Dora Mezdrea. [1]. 

Actualitatea acestei teme este generată din proiectul cultural al lui Noica, care a 
devenit culturalism, adica o variantă de comportament social de tip trans-istoric, din 
care orice opoziție politică explicită era cu desăvârșire exclusă. Culturalismul lui Noica 
în plan politic era subversiv, nu convenea regimului, influența anturajul său, deaceea 
personalitatea lui era mereu suspectată și supravegheată. El era dezagreabil emigranți-
lor de la Paris în aceeași masură în care era pe placul autorităților de la București, idee 
confirmată de G. Liiceanu. În perioada postbelică de restriște Noica nu alege emigrația, 
având această opțiune, când soția sa de origine engleză cu cei doi copii (Alexandra și 
Răzvan) emigrează în Anglia. El optează pentru rămânerea în țară, considerând că la 
etapa dată istorică poate fi de folos României printr-un proiect cultural. Actualmente 
procesul de emigrație fără obstacole  a intelectualității  din țările de Est în Occident 
surpă fundamentul intelectual al acestor țări și consecințele se vor face simțite nu nu-
mai în câteva decenii, ci și peste secole. Câte talente (sau poate genii) au emigrat pentru 
totdeauna și generațiile ulterioare iși vor aduce aportul la dezvoltarea culturii în alte 
părți ale lumii! Și câți „Noica” au ramas aici ,,întru” dezvoltarea culturii universale ?  Ar 
fi fost Noica recunoscut  ca filosof român, dacă emigra și crea în Occident operele sale? 

Această generație de intelectuali interbelici și-a exprimat „patima” pentru țară în 
activitatea de legionarism condusă de Corneliu Codreanu, ceea  ce apoi i-a marcat pe 
toată viața: Cioran și Eliade -  în exil, iar Noica -  în detenție, apoi într-o țară distrusă 
de regimul totalitar care până la finele vieții i-a cusut dosare sub ochii vigilenți ai 
Securității. Această putere avidă a instaurat o formă convingătoare pentru a domina: 
„iubirea de țară”.

  Constantin Noica ( 27.07.1909 – 04.12.1987) - un om de o impresionantă cultu-
ră, de o erudiție covârșitoare și opera sa vastă doar postum  plasată la locul cuvenit 
în cultura românească și universală de generațiile următoare. O caracteristică exactă 
găsim la Dan Câmpean: ,,Conștient a căutat atât el personal cât și stimulând pe alții 
sa umple golurile unei culturi înca tinere, prin traducerile și comentariile marilor 
gînditori ai lumii, goluri pe care le-a socotit inadmisibile într-o cultură care aspiră și 
are dreptul să aspire - la universalitate”. [ 2].
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În  perioada  interbelică Mircea Eliade,  contemporan și prieten al lui Dinu Noica  
în ,, Generația în pulbere’’(mai,1936) scrie despre Noica, care avea doar 25 de ani: 
,,Este un gânditor și un erudit căruia nu știu pe cine să-i opun din generația care ne-a 
precedat.  Constantin Noica a publicat două volume de clasici ai filosofiei comentați, 
un volum de gândire și are sub tipar încă două volume de studii filosofice. Și-a trecut 
probele cu o conștiinciozitate de care nu au prea dat dovadă înaintașii noștri’’.[3] 

Constantin Noica în studiul său întroductiv la ,,Originea operei de artă” de Mar-
tin Heidegger vorbește de o ,,uriașă acumulare de cunoștințe, care poate rezulta în 
neopozitivism sau enciclopedism ( ,,demonia intelectului’’) și aportul lui Heidegger 
este ,,să readucă înțelesurile, adică filozofia însăși ,,în lumea cunoștințelor”.  ,,În   fața 
acestei lumi a zgîrîe –norilor de cunoștințe prea  puțini în Occident și nimeni ca He-
idegger nu a știut să pună problema înțelesului. Este chiar izbitor la filozoful german 
să vezi - ca în culegerea de față – cît de des, cît de insistent și uneori de obositor în 
aparență își pune Heidegger problema lui ,,ce este”, ,,ce înseamnă asta”, ,,care e natura, 
firea, temeiul spusei ori gâdului acestuia”. [ 4].   Noica subliniază că  în lumea apu-
seană, plină de tehnici, Heidegger a reușit să aducă existența originară. Pentru Hei-
degger, deci, înțelesul ființei  este mare întrebare a filosofiei, iar nu reflctarea asupra 
existentului ce devine. În concluzie Noica  face o opunere răsunătoare dintre filosofia 
românească și a acelei din Occident: cult „Dar ne vom grăbi să spunem: nu de la 
limbă și filosofarea românească am ajuns la gândul că i-a lipsit lui Heidegger opera-
torul „a fi întru”, ci de la  Heidegger am învățat, sau am putea învăța, ce avem ascuns, 
implicat și promițător filozofic în vorbirea noastră. Din limbi străine să înveți și în 
limba țării tale să scrii, spunea Cantemir. Din culturi  străine să înveți, cu zăcămintele 
ei neștiute, s-o înțelegi, vom spune.” [ 5]. 

În perioada  (dintre cele 2 războaie mondiale)  decurge copilăria, anii de gimna-
ziu,  liceu, universitate (facultatea de litere și filozofie,  București : 1928-1931),  teza 
de doctorat și primele lucrări: Mathesis sau  despre  bucuriile simple (1934),  Con-
cepte deschise în istoria filosofiei lui Descartes, Leibniz, Kant (1936), Viața si filosofia 
lui Rene Descartes (1937), 

 Istoria lui cum e cu putință ceva nou (1940), Jurnal filozofic (1944).
,,Delirul Cultural” , cum spune însuși Noica, azi apreciat ca ,, rezistență prin cultu-

ră” în perioada postbelică ce începe în 1950 pentru 8 ani de domiciliu forțat la Căm-
pu-Lung (1950-1958), când scrie cu regularitate și redactează ,,Anti –Goethe” (în pri-
ma redacție ), iar pentru întreținerea sa face meditație cu 5 lei ora la toate obiectele 
posibile. Apoi, urmeaza anii de detenție (1959-1964), ca și alți reprezentanți ai neamu-
lui românesc: N.Steinhardt, Al. Paleologu, Sergiu Al-George ș.a., pentru răspândirea de 
cărți ale lui Emil Cioran și Mircea Eliade, lecturile și conferințele private, cartea despre 
Hegel trimisă și publicată la Paris.  Pentru ce a fost condamnat la 25 de ani de detenție, 
dar execută doar 5 ani.  Gabriel Liiceanu în citatul ce urmează caracterizează printr-o 
expresie frumoasă, artistică strategia și tactica de patriot al filosofului Noica pentru a-și 
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„sluji” țara. „Noica și-a tras iubirea lui de tinerețe pe celălalt mal al istoriei simultan ca 
pe un păcat ce trebuia expirat și ca pe un proiect ce trebuia împlinit. El era atât în ochii 
lui, cât și în cei ai regimului comunist o victimă în misiune. Și atât victima, cât și regi-
mul au crezut că pot „colabora”unul cu celălalt. Că recurgând la aparența unui limbaj 
comun ( limbajul „iubirii de țară” – unul autentic iar celălalt mimat ), ei îl pot folosi pe 
celălalt pentru atingerea unor țeluri care în fond erau perfect divergente”. [ 6]. 

Toată perioada ulterioară a vieții sale Noica a fost contactat și hărțuit de Secu-
ritate, invitat periodic pentru discuții cu ofițerii de Securitate și pus sub urmărire. 
Vizorul Securității era determinat de legăturile vaste ale lui Noica  cu reprezentații 
culturii românești, emigrați în Franța, Anglia, Germania, Spania și tentativele lui de a 
publica manuscrisele în Occident. Supravegherea de gen tehnici operative erau mon-
tate peste tot adunând dosare voluminoase de urmarire.

În condițiile de menținere a puterii de regimul comunist sub masca patriotismului 
Noica era preocupat de importanța culturii  în formarea omului  „asimilând alfabetul 
culturii europene”  și pregătirea unei elite de intelectuali „menite să asigure o conti-
nuitate culturală” și pregătirea totodată pentru o Românie ce urma să ajungă cândva, 
printr-un joc de forțe care nu ținea de noi, pe alt țărm al istoriei. În această perioadă 
ce contribuie la renașterea culturii românești, dă limbii Române o investiție culturală 
prin „o aducere a Europei la noi prin exaltarea potențialului cultural intern”. [ 7].   

      După eliberarea din detenție urmează o avalanșă de scrieri:
1968 - Douăzeci și șapte de trepte ale realului;
1975 - Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii românești;   
1983 - studiul ,,Cei șapte pași ai lui Buddha. Un înțeles pentru destinul lui Mircea 

Eliade”;
1984 - Trei întroduceri la devenirea întru ființă;
1986 - Scrisori despre logica lui Hermes;
1988- Modelul cultural european (publicată postum);
1989 - Istoricitate și eternitate (publicată postum);
1990 – Rugați-vă pentru fratele Alexandru (publicată postum);
1992 - Eseuri de duminică (publicată postum);
1992 - Simple întroduceri la bunătatea timpului nostru (publicată postum);
Gabriel Liiceeanu caracterizează 6 remedii prin care Noica manifestă ,,iubirea de 

țară’’ și face istoria prin cultură:
1. Oferă un model filosofic autentic pentru tinerele generații de intelectuali, 

adresându-se autorităților cu rugămintea: „Ajutați-mă să nu desființați institutele de 
cercetare”. 

2. Crează școala de filosofie, devenind „antrenor cultural”, seminar privat la do-
miciliu și operațiunea de depistare a celor 22 de tineri-genii potențiali în România, 
spunând: „Ajutați-mă să-i găsiți pe cei 22 de tineri geniali din România”. (Crearea 
societății „Cecul în alb”).
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3. Atragerea românilor din emigrație pentru colaborare culturală, rugandu-se:  
„Ajutați-mă să faceți să vină cărți din străinătate”. 

4. Traducerea operelor marilor gânditori europeni, convingând: „Ajutați-mă să 
publicați Platon”.

5. Alcătuiește un comentator aristotelic românesc pentru perioada (începând cu 
sec.XVII ), ca să fie preluate de edituri occidentale, implorând: „Ajutați-mă să faxi-
milați caietele lui Eminescu”.

6. Inițiază  un sistem de burse pentru tineri din România prin intermediul relații-
lor personale din Germania, colaborând cu autoritățile: „Ajutați-mă să lăsați bursele 
din străinătate să fie onorate”. [ 8].

Constantin Noica reflectă tema cultură în mod fascinant, fiind ideea cheie în 
nenumărate lucrări. În  Carte de înțelepciune autorul îndrumează „...cum s-ar pu-
tea bine angaja în cultură: anume citind autori, nu cărți, ba chiar citind culturi...”.   
[9].   Face întroducere la cultura de performanță, explică ce înseamnă cultura de 
performață  în Simple întroduceri la bunătatea timpului nostru. Ideile de bază ale 
lui Constantin Noica în acestă operă sunt: ,,spaimele Apusului”( p.132 ),  „despre 
retrospectiva imaginară” ( p.38), ,,mai șezi puțin”( p.39) ,  ,,respirația gândului ..ce 
mecanic descresc ramurile  pe crengile unui brad (ceas frumos al mecanismului la 
Leonardo da Vinci) (p.253), ,,miracolul poetic (cuvintelor )” (p. 254), ,,călător grăbit 
într-o lume poate fără țintă”, ,,O lume ca nelumea” (p. 40), ,,naivitatea celui ce desco-
peră lucruri știute de toată lumea” (p.20). [ 10].

Conceptul de  ,,model’’ este definit de Constantin Noica ca un sistem pentru stu-
dierea altui sistem,  reflectarea lui în complex  a realităţii prin societate, cultură, știin-
ţă. Modelul  fiind mai sărac în conţinut decât ideea-model, este ,,simplu”, dar trebuie 
să conţină tot ce va fi real pentru structurare, modelând complexul.

Noica apreciază ,,modelul’’ca metodă, mijloc de investigaţie, care descoperă in-
dividualul. 

Modelul ontologic al filosofiei are o structură ordonată a fiinţei: individual–de-
terminaţii-general  (I-D-G), inducând modelul din analiza modulaţiilor verbului a fi.

   Modelul lui Noica este dinamic: individualul nu e ceva configurat de la început, 
la fel generalul e ceva care poate să nu fie, dar care totuși, este prin deschiderea indi-
vidualului adică modelul împlinit e prins în ceva general.

Noica în ‘’Sentimentul Românesc al fiinţei” (1978) arată construcţia modelului 
ontologic din 6 trepte, iar lucrarea ’’Șase maladii ale spiritului contemporan” (ace-
lași an 1978) pentru prima dată arată în lucru acest model, reflectâdu-l prin triada 
,,Trup-suflet-spirit’’.

Modelul ontologic se definește în detaliu în lucrarea ,,Devenirea întru fiinţă”, răs-
punzând la întrebarea de ce 6 modulaţii a verbului a fi și de ce în  număr de 6. În 
limba română verbul a fi are capacitatea de a se frânge, a se dubla, se răsfrânge asupra 
lui însuși, dând 6 modulaţii și situaţii de fiinţă:
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1 . n-a fost să fie–  corespunde fiinţei neâmplinite.
Respectiv I maladie (I-D) este de nu avea ceva de ordin general, numind-o – cal-

holilă (greacă - general), exemplu: Fiul risipitor, Don Juan, Napoleon,  Riereggard și 
Nietzshe.

2. era să fie – corespunde fiinţei suspendate, având funcţie suspendarea realităţii.
II-a maladie a spiritului (D-G) este a nu avea  o realitate individuală: todetita, 

manifestată la Goethe sau idealismul tânărului în clipa iubirii.
3. va fi fiind – corespunde fiinţei neîmplinite, dublarea realităţii. A III-a maladie 

(G-I) este de a nu avea ceva de ordin general, au căpătat o întruchipare individuală. 
Lucrurile s-au împlinit, dar nu sunt adevărate. La om horeitita (greaca-horas, deter-
minaţie).

Cazul lui Dan Quihote, Faust, Ludovic al XIV-lea – în istorie, Pygmalion –  în 
mitologie.

4. ar fi să fie – corespunde fiinţei posibile–  negarea realităţii.
V-a maladie (G-D) – este de a nu avea o realitate individuală pentru un general 

specificat prin determinaţii variate  – atodetia la Platon.
6. a fost să fie – corespunde fiinţei săvârșite – regresarea realităţii ca sporire a ei.
VI-a  maladie – (D-I), unde determinaţiile concentrate în individual nu au asigu-

rat generalul - acatholia, regăsindu-se azi în civilizaţia actuală.
Noica se reflectă însuși în maladia aporetiei (vede doar spiritul din sine), adică se 

are pe sine în vedere când vorbește depre omul în general.
Astfel Noica construiește o ontologie a fiinţei în 3 niveluri: 
1. trupul fiinţei (temă și antitemă) – fiinţă în bază careia are loc devenirea.
2. sufletul fiinţei (teza) – elementul care realizează devenirea.
3.spiritul fiinţei – (tema regăsită), adică fiinţa ca fiinţă.
Modelul cultural abordat de Constantin Noica sub mai multe aspecte în lucrarea  

,,Modelul cultural European’’ (1988) este raportat la cultura antică greacă sau sche-
mă, apoi transformându-se în sistem de valori.

Constantin Noica destinge cultura după  5 aspecte:
a) 5 tipuri ale culturilor în raport cu regula (sau 5 tipuri de exerciţii)
b) 5,,rapoarte’’ între  Unu și Multiplu, explicând multiplicitatea fenomenelor de cu-

noaștere (orice cultură înseamnă  cunoaștere) prin comunul lor de Tipuri și Rapoarte:
1. ,,Unele care infirmă regula’’ – 1. ,,Unu și repetiţia sa’’ 
Acest tip totemic de cultură este intolerant faţă de exerciţii, au cel mai scăzut grad 

de libertate, manifestându-se în perioadele  preistorice în variante religioase sau po-
litice, ca exemplu civilizaţia tehnico-știinţifică de azi  care pătrunde în celelalte forme 
ale culturii. Aici autorul se referă la dogmatismul stagnant (o subcultură totemică 
impusă) a statului de tip totalitar.

2. ,,altele care o confirma’’– ,,unu și variaţia sa’’
În care excepţiile confirmă regula, în rezultat regula tolerează și acordă libertate, 
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așa ca culturile monoteiste (vechiul Testament, Coran, cultura laică nord-americană 
cu Constituţia ca principiu de bază). Dar libertatea aici este aparentă ca în cazul fiului 
risipitor care uită de ordinea familială, dar se întoarce la legea veche a vieţii.

3. ,,Cele care o lărgesc’’ – ,,Unu în multiplu’’
În acest tip există exerciţii care lărgesc regula, ,,modelează și educă’’ legea. În ra-

portul unu în multiplu ar fi cultura indiană sau știinţele de ordin panlogist: o teorie 
nouă micșorează limitele  de aplicaţie a teoriei vechi, spre exemplu – existenţialismul 
în istoria filosofiei sau în natură, lupta pentru existenţă duce la apariţia unor noi spe-
cii. Unu în multiplu pentru cultura europeană semnifică, că ea nu numai că asimilea-
ză ce e valoros în alte culturi, dar își extinde valorile morale, ideologice, economice, 
,,europenizând în chip firesc tot globul’’.

4. ,,cele care doar o proclamă’’rămânând excepţie sau ,,Unu și multiplu’’.  
Acest tip cultural are libertate mai mare  pentru excepţie și legile nu pot să le resoar-

bă. La Noica excepţiile identificate în teoria platonică a ideilor sau manifestarea faptelor 
din domeniul moral sau juridic, care nu respectă legile, pe care le proclamă cultura 
politeistă are loc manifestarea Multiplului asupra Unului într-un Zeus – Brahma.

5. ,,cele care devin ele regulă’’– Unu multiplu în consecinţă acesta e tipul  cultural 
european. Unu multiplu se manifestă prin excepţii care devin regulă, genii în diferite 
domenii de creaţie, limbile față de logos, valori teologice, etice, filosofice, știinţifice, 
care devin regulă ,,în această cultură legile, generalurile, zeii au fost înlăturaţi și în-
locuiţi’’.

Cultura europeană este deschisă pentru celelalte  culturi, crează alte tipuri de 
valori creative.

Cioran îl caracterizează  deosebit de subtil  pe C. Noica; ,,Orgoliul unui om născut 
într-o cultură mică este întotdeauna rănit”. Și Gabriel Liiceanu continuă cu întrebarea 
în  Jurnalul de la Păltiniș: ,,Dar cum arată oare atunci  orgoliul unui om născut într-o 
cultură mică  din Estul postbelic ?” Acest  intelectual cunoștea 3-4 limbi moderne,  a 
studiat singur latina și greaca pentru a citi în original filosofia greacă,  cunoaște ope-
rele lui Platon, Aristotel, Sf.Augustin,  Shakespeare, Goethe, Flaubert, Tomas Mann, 
Kafka, Iourcenar, Umbreto Eco, Derrida ș.a (cum afirmă el însuși). Acest intelectual 
din Est vă va povesti cum pentru el cultura Europei nu a fost, ca pentru dumneavoas-
tră, ritmul firesc al respirației spiritului ci un soi de oxigen furat, asimilat și depozitat 
clandestin, o variantă a supravețuirii într-un univers asfixiat de minciună, ideologie 
și vulgaritate. El vă va vorbi despre valoarea soteriologică a culturii și a întreține cu 
spiritul Europei  un raport de tandrețe pe care numai conștiința  a ceea ce îi datorează  
acestuia îl poate genera”. [ 11].

 În această operă nespus de prețioasa G. Liiceanu are niște idei de reper despre 
dascălul său drag, ca - ,,trezirea spiritului poate avea loc doar în spațiul culturii”,  
,,unde gâdurile nu se pot desprinde de pasiuni ...este deopotrivă fecundă și pericu-
loasă”,  ,,scenariu de inițiere culturală de propagare a spiritului...care pentru a acționa 
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trebuie să se întrupeze”, (despre Noica), ,,mai ancorat în realități  decât pare”,  „îi place 
să aibă subsoluri artizanate, ticuri de meseriași în meseria asta fără unelte și aparate 
a filozofiei”. [ 12].

„Cel ce traiește,  după ce și-a încheiat viața, înseamnă că  a trecut în sfîrșit peste ne-
voi, că este dezrobit și liber”.[ 13]. Nu s-a putut gândi filosoful C. Noica, că acest pasaj 
din Socrate fixat de Daniel T. Suciu în ,,Copilul între noi”,  cuvânt înainte de C. Noica, 
ediție îngrijită tot de el este exact ce putem spune despre esența spiritului lui Noica.

În această  operă sunt reflectate întocmai modalitatea de citire și contemplare a 
operelor, care de astfel este actuală pe toate timpurile (cu însemnările lui Noica). ,,Iată 
un îndemn de acută prezență și astăzi: „Pe de o parte, simțirea a ceea ce numim con-
text,  înțelegerea unei bucăți, a unui fragment dintr-un autor în lumina întregii sale 
opere, singura viziune care poate apropia înțelegerea și asimilarea autorului respectiv. 
Pe de altă parte operele unui autor sînt o zidire a unui spirit cu linii de forță, idei esen-
țiale ce susțin intregul edificiu. Fragmentismul duce la pierderea din vedere tocmai a 
acestor elemente esențiale, la nesesizarea ansamblului și a modului în care s-a ridicat. 
Extragerea fragmentelor doar duce la prăbușirea construcției (operei)... Iar prăbușirea 
este a  spiritului în cele din urmă, neputincios în a vedea frumusețea tulburătoare a 
liniilor perfect simetrice, sigure, de netăgăduit ale cristalului, orbit în schimb de stră-
lucirea întîmplătoare a colțului, aflat poate sporadic în bătaia luminii”. [14 ]. 

Aceasta se atribuie și la filosofia lui C. Noica care te cere nu numai s-o contem-
plezi cu sufletul la gură, ci să  te modeleze pe măsura valorilor operei sale. Astăzi, 
bine asimilată, opera lui Noica constituie continuarea trudei lui pentru studierea zo-
nelor ascunse  ale operei, ce o fac și mai actuală. În această ordine de idei l-am putea 
caracteriza astfel pe Constantin Noica:

a) Cumpătul în cultură ,
b) Statornicia alegerii,
c) Zăbava în cultură și aprofundarea ei până când se deschide pentru tine, când 

ești întru cultură. [ 15]. 
Noica este  profesorul erudit  pentru discipolii săi și promovarea tinerilor talen-

tați, pe care îi opune culturii vestice. Pierderea timpurie a talentatului Daniel T.Suciu 
doar la cei 20 de ani ai săi Noica (omul mare de cultură) îl compară cu un posibil 
Pârvan sau un Eliade, replicând Occidentului care pare ,,a se sinucide”,  spiritual: În 
Occidentul spre care privim cîteodată cu uluire, cineva ca Levi-Strauss (cotat drept 
cel mai prețuit autor francez, după un sondaj întreprins în 1980 printre cititori), a 
putut rosti textual grozăvia  aceasta: ,,Aș spune că Poussin, Rembrant, Rousseau sau 
Kant valorează cît o specie animală ori vegetală. Dar nu mai mult să arătăm simplu 
că există aici, în Răsărit desigur și în toate țările vecine nouă, un tineret care crede în 
alte valori decît cele elementare ale naturii” [ 16]. 

La fel, cu multă apreciere îl deplânge pe Laurențiu Duican – ,,odrasla matematicii 
noastre intime”, ,,tânărul logodit”  cu noutatea veacului, ,,cu incoruptibilul calcula-
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tor”, un tânăr răsărit din timpul cel nou , ,,tânăr”,  care vrea să stea de vorbă cu micro-
scoapele,  știe să asculte și glasurile marilor cărți ale umanității…,,Noica subliniază 
luminozitatea talentelor în veacul nostru științific îndrumate de cultura umanistă , 
,,că prea mult a tăcut în istorie seminția aceasta a noastră, când avea și ea câte ceva 
de spus lumii”.  [17]. 

Constantin Noica prin cultură explică toată drama,  paradoxul țărilor din Est, 
unde domină totalitarismul și societățiile  sunt depolitizate, unde monopolul unei 
minorități (sau unui singur om) influențează și suboordonează. Rezultă că cultu-
ra capătă o semnificație politică, duce la izolare toatală și masificare, suprimare. În 
aceste condiții cultura  ,,din umbră” se pregătește de regenerare. Fapt confirmat de 
Constantin Noica în 1982 la aniversarea celor 75 de ani ai lui Mircea Eliade ,,Încă 40 
de ani în urmă Mircea Eliade a prevestit adevăruri istorice, astăzi evidente: declinul și 
provincializarea Europei, importanța spirituală a civilizațiilor extra- europene, func-
ția universală a simbolului și a mitului. În cultura contemporană Eliade e un Parsifal: 
pune întrebarea potrivită”.  [ 18].

În concluzie putem avea ca reper aprecierile lui G. Liiceanu despre relația lui 
Constantin Noica cu Occidentul  redată cu o claritate deosebită în textul întroductiv 
al lucrării  „Constantin Noica în arhiva Securității” de Dora Mezdrea, unde sunt rela-
tate obiectivele (circumstanțele) ce au determinat culturalismul filosofului. După anii 
de detenție Noica face vizite în Occident (Anglia, Franța ) și în discursurile sale  la 
Paris în fața soților Ierunca  el pledează pentru o Românie, unde „se putea face cultu-
ră”,  convingându-i pe intelectualii români din emigrație, că acolo ( în România)  „se 
naștea o cultură vie”. Occidentul i-a oferit azil spiritual și integrare în viața culturală 
de acolo ca angajat în cercetări științifice sau în opoziție față de regimul comunist 
din Est, însă Noica rămâne în țară și creează operele sale inedite „ Devenirea întru 
ființa”, „Introducere la miracolul eminescian”,  „Cuvânt împreună despre rostirea ro-
mânească”, „Modelul cultural european”, „Despre demnitatea Europei”, demonstrând 
dialectica de prelungire a culturii prin natură, pe care o înglobează: părțile contrazic 
întregul, dar întregul nu contrazice părțile (Orientul contrazice Europa, în timp ce 
Europa acceptă și asimilează Orientul sau stăpânul îl supune pe sclav,  care la rândul 
său influnțează stăpânul, modelându-l).                          

Superioritatea  modelului cultural al lui Noica constă în asimilarea,  înfruntarea 
și supunerea barbariei comuniste pe calea contradicției unilaterale, care dovedește 
că în circumstanțe istorice teribile se găsesc personalității pentru a crea.  Aici este 
elocventă afirmația pe care o face Gabriel Liiceanu, comparându-l pe Noica cu grecul 
învins de romani, care după a 2- a detenție își ia revanșa și influențează comunismul 
făcând cultură –  ,, ... adevăr crud și întortocheat despre cel mai frumos lucru care 
s-a petrecut în cele mai urâte timpuri ale istoriei noastre”.  [ 19].   Noica a sugerat ge-
nerațiilor următoare metoda de compromis și soluții „ ... cum trebuie apucați șerpii, 
crocodilii și alte fiare teribile”.[ 20 ]. 
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 Concluzie: Cultura europeană la etapa actuală după procesul de statornicire a 
țărilor independente (destrămarea URSS și a altor țări europene) se confirmă prin-
tr-un proces identic desfășurat în secolul precedent: de statornicire a culturilor nați-
onale și asimilare concomitentă a altor culturi în cea universală. Noica confirmă că 
cultura Europeană presupune o cunoaștere raţională de integrare în iraţional dar și o 
cunoaștere descriptivă: o organizare știinţifică și tehnică superioară se deschide față 
de celelalte culturi .
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FILOZOFAREA ÎN ȘTIINȚE
NOI TENDINȚE DE FILOZOFARE ÎN ȘTIINȚE

GIURGIA CORINA,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

PREUTESCU DRAGOȘ-ANDREI, 
Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza”, Iași, România

„Filosofi, oameni de știință și tehnologie
Avantajul filosofului față de cercetătorul înconjurat de tehnologii e că primul 

poate spune:
 – Eu am gândit.

Pe când ceilalți îl pot acuza pe al doilea, arătând spre mașinării:
 – Ele au gândit.” [3, p. 51]

Științele au avut întotdeauna o viață a filosofiei în ele, o viață a delicatei întrebări 
a sensului, a ceea ce merită a fi descoperit, a ceea ce merită a fi adus în lume ca fiind 
nou și înnoitor pentru noi. Științele și faptul de a le avea în lume, de a avea sensuri 
concrete ale lumii în care trăim, aduc o notă de revigorare sensului poetic pe care le-
au primit Existența și Ființa de-a lungul istoriei omenirii. Dar ce-ar fi sensul științei 
fără întrebarea pe care i-o poate adresa filosofia? Fiecare om de știință este, de fapt, 
un cercetător care pune în acord viziunea proprie despre subiect cu date imuabile ale 
unor fapte, evenimente, substanțe sau existențe. Omul de știință pleacă întotdeauna 
de la întrebări, doar că el caută astăzi răspunsurile prin metodologie, prin sisteme de 
gestionare a cunoștințelor, a datelor.

Chiar dacă există un statut aparte pe care îl acordăm științei astăzi, doar prin 
filosofie poate apărea o „viziune științifică a lumii” reunită cu o „viziune asupra vie-
ții” [5, pp. 27-28]. Nu încercăm să arătăm că există o „filosofie științifică a lumii”, ci 
că introducerea formării cunoașterii și în știință, nu trebuie să lipsească în viitor. 
Dimensiunea filosofică a cunoașterii în știință, este ceea ce face ca viitorul să aibă o 
bază mai sensibilă asupra lumii, nu una tot mai tehnicizată, mai virtualizată. Dacă 
în filosofie lumea e construită prin idei și concepte, în știință lumea se construiește 
prin date și sisteme de date. Poate exista un punct de mijloc între cele două? Da, dacă 
niciuna dintre ele nu o respinge pe cealaltă.

Acordul dintre ceea ce presupun științele a aduce nou pe lume și ceea ce poate 
filosofia să scoată la suprafață, acesta mi se pare cu adevărat un punct important al te-
mei noastre. Acordul sau adecvarea filosofiei la științe – ambele pot naște posibilități 
noi; știința poate întreba filosofia cât de departe se poate extinde întrebarea. Efortul 
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unui acord dintre noțiunile abstracte și faptele concrete duc la o știință care poate 
deveni poveste, mit, legendă sau care poate schimba cursul istoriei, omenirea însăși. 
Este un mod ideal de a pune de acord ideea cu obiectul, despre care vorbea Spinoza în 
Etica (I, 30). Un drum al adevăratei descoperiri începe atunci când ideea este fecun-
dată de posibilitățile unui real imediat al științei, dar pentru aceasta, ne dăm seama, 
filosofia trebuie să-și împlinească dialectica, conținutul vieții sale și uitarea vechiului, 
pentru a-l transforma în nou. 

Dacă Francis Bacon în volumul Sylva Sylvarum sau o istorie naturală în zece cen-
turii, face o filosofie științifică a naturii și înțelesului ei, putem spune că unele cărți 
de astăzi, precum, Celelalte minți. Caracatița și evoluția vieții inteligente, de Peter 
Godfrey-Smith, sau Viața secretă a copacilor. Cum comunică, se simt. Descoperirea 
unei lumi ascunse, de Peter Wohlleben, propun o știință filosofică a naturii, pentru că 
adaugă și descoperirile științifice asupra a ceea ce natura este. Putem extinde exem-
plu acesta cu cel din lumea științei medicale. Degeaba există medici ultraspecializați, 
care sunt la curent cu toate descoperirile științifice, dacă aceștia nu au și o viziune 
asupra umanului, asupra omului în contextul evolutiv al său cu tehnologia. Medicii 
doar aplică o schemă științifică de tratament (de multe ori prin interese financiare), 
dar nu aplică și o schemă de înțelegere a omului în raport cu boala sa, sau cu viața pe 
care o duce, iar de aici apare o autoritate ce nu se vrea contestată.

Richard Dawkins face o paralelă subtilă între ideea de plan și cea de rețetă: „spre 
deosebire de plan, rețeta e ireversibilă” [2, pp. 234-235]. Planul este înțelegerea, rețeta 
este punctarea unei ordini pentru o intervenție. De multe ori filosofia face un plan 
logic al unei idei (despre lume, despre om, despre natură), dar știința caută o rețetă 
pentru a o dovedi.

O implicare specială pe care filosofia poate s-o ofere științei este afectivitatea. 
Afectul, așa cum ne este explicat în Dizionario di filosofia [1, p. 9], exprimă în uzul 
comun, emoțiile pozitive care nu au un caracter dominant, ca în cazul pasiunii. Deși, 
în acest punct al discuției, merită să ne gândim și la pasiunea  pe care o putem investi 
în cunoaștere, prin știință. În definitiv, filosofia presupune însăși pasiunea pentru 
viață, existență, iar tot ceea ce este știință vine să demonstreze, de cele mai multe ori, 
un maximum sau un minimum al posibilității, dar niciodată totul. Ca în filosofie, 
rămâne locul Nevăzutului, locul inexplicabilului și încă-netrăitului. Pentru că ceea 
ce este în conexiune cu „formele vieții sociale” este în primul rând filosofie, sau tre-
buie să fie filosofie. De aceea, întrebarea care se pune este: cine se angajează să ajute 
oamenii și sensul umanității?

Susan Sontag, în volumul Împotriva interpretării, vorbea despre criza dintre „cele 
două culturi” (cultura literar-artistică și cultura științifică) și că doar prin unirea și 
dialogul celor două culturi se poate ajunge la o nouă sensibilitate [8, p. 344]. Așadar, 
filosofia poate sensibiliza știința, o poate face să fie mai aproape de oameni. Contri-
buția filosofiei la evoluția științelor este că reușește să îi confere acesteia un rol cu mai 
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multă valoare umană și morală, iar întrebarea pusă de multă vreme, până unde poate 
merge știința?, să își găsească aici răspunsul, în limitele filosofiei. Într-adevăr, dacă 
este să continuăm ideile autoarei, știința trebuie să întemeieze o nouă cultură, dar pe 
care nu o poate face de una singură. De aceea, aportul adus de „conștiința” filosofiei 
și nu numai, este unul cât se poate de important.

O implicare a filosofiei în știință, face ca aceasta din urmă să nu fie plictisitoare, 
neatrăgătoare, statică și închisă într-un cerc restrâns al cercetătorilor, sau al publi-
cului care se folosește de rezultatele științei. Bineînțeles, așa se poate construi o reci-
procitate între sfera științelor umane și sfera celorlalte științe. Așa cum Susan Sontag 
afirmă, „[...] nu există nicio posibilitate de cultură autentică în lipsa altruismului”.[8, 
p. 355] Și cum secolul XXI, aflat într-o criză a valorilor, a politicilor, a ideilor despre 
viață și sens, în căutare de noi conștiințe, doar un dialog între științe și filozofie poate 
crea această nouă cultură.

Filosofia, în studiul științific, poate, foarte bine, să excludă orice implicare a unui 
fel de totalitarism al ideilor, pentru că vine cu libertatea gândirii, cu libertatea intuiți-
ei, care este indispensabilă și absolut necesară raportului cu ceea ce se arată descope-
rit. Pierre Manent, un cunoscut sociolog francez, analiza cele „două mari autorități” 
care există astăzi în lume: știința și libertatea, „[…] în domeniul teoretic, autoritatea 
științei, iar în domeniul practic, autoritatea libertății” [6, p. 9], și lupta pe care cele 
două o duc constant pentru a se afirma ca fiind reprezentative spațiului social. În 
același timp, așa cum Susan Sontag vorbea despre o nouă cultură, și Pierre Mannet 
propunea proiectul unei științe moderne care ține de un dublu aspect: unul moral 
și unul gnoseologic [6, p. 11]. Filosofia este cea care oferă dimensiunea morală a 
științei, cea care propune un model al libertății umane și științifice în spațiul social.

Filosofia dă un sens aparte conceptului de înțelegere. Înțelegem umanul, natura, 
detaliul, lumea prin filosofie, pentru că este o raportare mult mai existențialistă, pe 
când știința are o raportare tehnicizată, aglomerată de informații asupra vieții omului 
și a naturii [5, p. 35].

Ceea ce mai poate oferi filosofia este dezvoltarea ideii de umanism în științe, dez-
voltarea unei încrederi în ceea ce privește înclinația cercetătorului. Descoperirea de 
sine este importantă, pentru că absolut orice individ pune ceva din sinele său în ceea 
ce face, iar dacă descoperirea de sine se produce într-un mod și într-un mediu liber 
din punctul de vedere al gândirii, se produce bucuria completă a distingerii dintre 
bun și necesar. O lume care se acordă cu dorințele noastre, o lume care are în vedere 
gratitudinea și protecția sensului uman -  iată care ar fi sensul îmbinării filosofiei cu 
știința. Acesta poate fi un mod optim de cercetare și de nouă orientare în cercetarea 
noilor generații. Așa cum remarca același Pierre Manent, „[...] lupta neobosită între 
«valori»” [6, p. 19], este un aspect important pe care știința are nevoie pentru a se 
stabiliza, și o poate face doar prin discursul filosofic, pentru că trebuie să arăți și să 
explici că ești pentru „uman”. Martin Heidegger afirmă că „filosofia este doar știința 
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despre ființă” [5, p. 36], adică despre om în raporturile sale existențiale. Dar când 
această ființă se modifică, se percepe altfel, se construiește virtual datorate evoluției 
științei, nu este cumva necesar ca filosofia să aibă sau să dea un al înțeles al ființei prin 
știință? Astfel, propoziția formulată de filosoful german, „filosofia este știința despre 
ființă” [5, p. 38], capată mai mult sens în secolul XXI, exact când ființa își reconfigu-
rează conștiința și viziunea asupra lumii.

Când Richard Dawkins scrie Lumea ca un mare spectacol, nu afișează într-un 
mod autoritar ceea ce știința descoperă, nu se folosește strict de descoperirile ști-
ințifice pentru a crea un soi de adevăr de necontestat, mai ales în ceea ce privește 
știința Universului. Richard Dawkins încearcă să explice cele descoperite, filosofând, 
cu exemple, cu teorii, pentru ca lumea să înțeleagă adevărul care ni se arată. Când cri-
tică esențialismul lui Platon, numind-o „mâna moartă a lui Platon” [2, p. 29], nu face 
altceva decât să înnoiască spiritul științific cu o nouă interpretare, filosofică, asupra 
locului pe care „realitatea” trebuie să o ocupe în mintea noastră. Folosirea filosofiei 
pentru a explica, pentru a dovedi, dă o notă importantă noului mod de a face știință. 
Esența lucrurilor poate fi atinsă prin ceea ce ne oferă dialectica și drumul pe care 
aceasta îl deschide prin noi și noi posibilități, posibilități pe care însuși Cuvântul le 
face vizibile, accesibile, credibile și adeveritoare. Cum altfel am putea să-l înțelegem 
pe Aristotel, care apăra esențialismul, dacă nu ne-am gândi la străfundurile lucruri-
lor, intrând în sensul lor ca într-un hău, pentru a le înțelege? Știința, de altfel, trebuie 
să se înconjoare de frumusețea eticii, iar aceasta presupune o esență a bucuriei. Sau, 
astăzi, în lumea globalizantă și globalizată, ce rol mai are bucuria descoperirii noului?

Din nou, Richard Dawkins se întreabă, „cum se face nu doar că existăm, dar că 
suntem înconjurați de asemenea complexitate, eleganță, armonie și forme dintre cele 
mai frumoase și mai minunate?” [2, p. 448], iar răspunsul este unul cât se poate de 
filosofic: „Iată răspunsul: nu putea fi altfel, de vreme ce ajungem să constatăm propria 
noastră existență și să punem întrebări în privința ei”[2, p. 448]. Este un exemplu 
adecvat pentru a vedea cum un om de știință pune o întrebare științifică și răspunde 
filosofic la ea.

Citându-l pe Ștefan Vianu, am putea spune că știința trebuie să vină în acord per-
fect cu viața, cu un suiș și un coborâș al acesteia, respectând un fel de logos al ființei: 
„Cunoașterea supra-rațională constituie etapa supremă. Cercetătorii moderni au pus 
în evidență continuitatea dintre orfism (mistica greacă) și platonism, subliniind toto-
dată rolul pe care îl joacă șamanismul în unele filozofii preplatoniciene, la Empedocle 
bunăoară. Dacă „omul natural” nu vrea și nu poate să se distanțeze de lumea vieții 
cotidiene, inițiatul trăiește în lumea spiritului, adică a creațiilor sale; deci nu în „altă 
lume”, ci în aceeași lume a vieții, întrucât aceasta a primit și primește în continuare o 
formă, ca pecete a spiritului. „Cultura” nu înseamnă altceva” [7, p. 50]. Așadar, vorbim 
și despre o anumită cultură a spiritului, fără de care știința ar fi doar o simplă numă-
rare de date și rezultate, fără un sens comun cu ceea din ce a pornit lumea – cuvântul. 
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Filosofia ar trebui să fie ca o religie pentru știință, dar ale cărei patimi nu sunt 
reprezentate de mari salturi pe verticală ale gândirii, ci de apropieri care să extragă 
uamnitatea, pe care s-o aducă mai aproape de un a fi în lume mult mai adecvat fie-
cărui timp și loc. Științele în afara adecvării ar fi o insecuritate în plus a sensului pe 
care îl oferim vieții. Profund legată de știință și filosofie deopotrivă, viața noastră este 
reversibilitatea tuturor formelor pe care suntem dispuși să le trăim, să le vedem sau 
să le gândim. 

Martin Heidegger vorbea despre „sfârșitul filozofiei”1 ce ar însemna „împlinirea” 
acesteia [4, p. 111]. De fapt, în ce poate exista „împlinirea” filosofiei în secolul XXI? 
În știință. Dacă știința poate face știință și filozofând, atunci metafizica ar fi la sfâr-
știul ei. Dar gândirea filosofică nu va mai fi în filosofie așa cum o știam noi până 
acum, ci va fi gândită prin știință, pentru că filosofia se va dizolva în științe [4, p. 126]. 
Așadar „a gândi ființa fără ființare” [4, p. 67]  nu va fi posibilă prin metafizică, de 
aceea este nevoie de o „gândire pregătitoare” [4, p. 116], unde știința să poată să își 
construiască un sistem de valori cu privire la ființă.

Sensul prim al cercetării științifice pleacă și trebuie să plece mereu de la Existen-
ța Supremă, de la Dumnezeu. În plin acord cu această idee, preluăm ceea ce Peirce 
a numit Retroduction, termen introdus de Nicola Abbagnano în dicționarul său de 
filosofie [1, p. 750] și care indică primul stadiu al cercetării care funcționează, ca în 
cazul inducției, de la prezent la antecedent, dar fiind realizat în mod spontan și fără 
o metodă riguroasă. Am putea să ne referim la un Univers al șanselor, în care centrul 
este reprezentat de Dumnezeu, de realitatea acestuia, nestudiată, de neexplicat, dar 
cu descentrare pe posibilitățile pe care această realitate le oferă. 

Știința trebuie să fie capabilă să învețe, nu doar să transmită rezultate și informații 
și nu o poate face decât prin introspecția filozofică, aceea de a-și chestiona statutul 
social și rolul pe care îl are în intervențiile sale în viața socială. Nu trebuie să existe 
o„separație” a științei de ceea ce este omenesc, pentru că, așa cum remarca Pierre 
Manent, „această separație între știință și viață se articulează puternic pe separația 
constitutivă a ordinii publice între public și privat: știința guvernează domeniul pu-
blic, ea e singura valoare realmente acceptată în spațiul public; viața, adevărata viață, 
trebuie căutată în spațiul privat, adevărata viață este viața privată” [6, p. 22].

Încheiem acest eseu cu o întrebare venită din partea lui Richard Dawkins, „ce 
înseamnă «să te pricepi să evoluezi»?” [2, p. 446]. Pentru noi, știința nu poate avea o 
evoluție importantă în viitor, dacă nu reușește să caute în filozofie menirea de a deve-
ni mai umană, de a construi o conștiință a rolului pe care îl are în viața socială. Este 

1„Filozofia ia sfârșit în epoca actuală. Ea și-a găsit un loc al său în cadrul științificității pe 
care o practică o umanitate activă la nivel social. Trăsătura fundamentală a acestei științi-
ficități o constituie caracterul ei cibernetic, adică tehnic. [...] Științele vor interpreta după 
regulile științei, adică tehnic, tot ceea ce, din alcătuirea lor, mai amintește de proveniența lor 
filozofică.” [4, p. 113].
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important să căutăm o astfel de evoluție pentru a nu spune în final că „ele au gândit”, 
sau simt în locul nostru.
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DISCONTINUITĂȚI ALE TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR 
DE FAMILIE ÎN PRESA DIN RSSM

RUSU MARIANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Demersul nostru se înscrie în seria abordărilor interdisciplinare, având la bază 
etnologia ca disciplină-cadru și analiza de conținut ca primă metodă de cercetare, 
alături de câteva interviuri semi-structurate la care vom apela pe parcurs pentru a 
valida sau infirma unele ipoteze de lucru. Am pus în același context procesele și feno-
menele etnologice și presa, întrucât credem că orice demers care se vrea eficient, cu 
privire la studiul tradiției trebuie să vizeze și presa care produce și transmite convin-
geri standardizate despre realitate. Presa, prin funcțiile și atribuțiile ei, devine agen-
tul care contribuie semnificativ la modelarea, remodelarea; crearea, re-crearea și, în 
final, perpetuarea propriilor noastre convingeri, imaginilor despre lume, modele de 
comportament social și cultural.

Abordarea problematicii tradițiilor de către presă transpune maniera de conce-
pere, configurare și problematizare a conștiinței naționale, astfel încât interpretarea 
lor relevă în ce măsură sistemul de tradiții și obiceiuri este perceput ca un construct 
ideologic. Problematizarea acestor aspecte implică identificarea motivaţiilor configu-
raţiei acestora și a impactului pe care îl au asupra comportamentului identitar.

Reflectarea tradițiilor în paginile ziarelor nu este doar o simplă prezentare, ci și un 
lung proces de punere în formă, de punere în scenă și de producere de sens. Speci-
aliștii din domeniul științelor comunicării au atribuit mass-mediei un rol important 
în formarea gândirii și comportamentului indivizilor, accentuat de funcția sa educa-
tiv-culturală. Mijloacele media au posibilitatea de a face să circule diferite modele de 
comportament general acceptate de societate, transmițând de la o generație la alta 
mituri, tradiții și principii „care îi conferă individului o identitate etnică sau naționa-
lă”[2, pp. 36-37]. Astfel, prin transmiterea acestor valori „mass-media contribuie la re-
alizarea stabilității sociale și la menținerea, în timp, a structurilor culturale” [4, p. 83].

Problematizarea tradiției solicită evaluarea palierului social, cultural și politic. 
Ca și construct contextual, a cărei configuraţie este determinată de situaţii și evoluţii 
istorice, tradiția nu poate fi stabilită decât în diacronie și implică accentuarea dife-
renţelor.

Din perspectivă teoretică, tradiția ca fenomen, în științele sociale, este aborda-
tă din două perspective: ca valoare incontestabilă, și ca proces – concept, construct 
simbolic. Etnologia, mai ales la începuturile constituirii ei ca disciplină, utilizează cel 
mai frecvent perspectiva cu sens organic, naturalist, în care tradiția este văzută ca 
esență și valoare, suprapusă sensului său absolut. În această accepție, tradiția pur și 
simplu există și face referire la anumite valori de necontestat. Aceasta constituie „o 
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stare de fapt” [12, p. 181], este de sine stătătoare și are un caracter normativ, are „forța 
unei legi, (…) respectată de toți membrii comunității, de comun acord” [16, p. 29]. 
Din această perspectivă, tradiția presupune continuitatea faptelor culturale în timp, 
favorizând trecutul, un trecut-normativ, primordial, care oferă modelele de urmat.

Henry Glassie definește tradiția ca un concept temporal [8, p. 339], care se desfă-
șoară pe două dimensiuni: diacronic și sincronic. Diacronic, ca dimensiune verticală, 
tradiția presupune o anumită continuitate a formelor culturale transmise în timp, 
din trecut. Sincronic, ca dimensiune orizontală, presupune actualizarea și adapta-
rea valorilor sociale și culturale, implicând. într-o oarecare măsură și discontinuita-
tea, întrucât fiecare individ impregnează formele culturale cu propria-i experiență, 
aducându-le, în mod evident, modificări. Referindu-se la tradiție ca la un proces de 
transmitere, specialiștii fac referire la „complexul actelor de transmitere în timp, re-
alizate de indivizi sau de grupuri”, acest înțeles venind chiar din etimologia latină a 
cuvântului („tradiție” < lat. „tradere” = „a transmite”). Lenclud, menționa că prin 
procesul de transmitere se asigură „permanența trecutului în prezent” [9, p. 3].

Și-ntr-o accepți și alta, tradiția înseamnă continuitate, prin raportarea la trecut, 
însă ea aparține prezentului care o actualizează, o redescoperă și, de multe ori, o 
adaptează noilor cerințe socio-culturale printr-o serie de selecții, dar, chiar și așa, 
societățile, oamenii, creează noul pe baza trecutului lor, pentru că așa cu menționa 
Glassie „totul, oricât de surprinzător ar părea, este creat dintr-un precedent” [8, p. 
405]. În dimensiune diacronică, tradiția înseamnă transmitere și, implicit, conser-
vare a faptelor culturale. Însă, cum fenomenele etnografice nu se realizează pe o sin-
gură dimensiune, tradiția, mai înseamnă repetiție și selectare a conținutului, acțiuni 
realizate în timpul performării, ca dimensiune sincronică a culturii. În această ordine 
de idei, tradiția este percepută ca o interpretare a trecutului în funcție de criterii con-
temporane, cu condiția că „înnoirile cu adevărat vitale se fac (…) în numele tradiției 
și nu împotriva ei” [15, p. 116]., iar „elementul nou, este grefat pe substanța tradiției”, 
„element tipic în devenire, care va deveni tradiție în momentul acceptării sale de 
către colectivitate” [1, p. 211].

Cum am mai specificat, analiza dinamismului cultural nu poate fi realizată fără a 
înțelege contextul general și stările de lucruri în interiorul căreia au luat naștere, este 
necesar, așadar, să cuprindem în înțelegerea noastră și acele situații colaterale care 
au imprimat o puternică amprentă fiecărui fenomen. Considerând, fără excepţie, că 
orice tradiţie ia naștere într-un anume mediu cultural, pe care de fapt îl definește 
și, indirect, îl modelează, prima regulă care se impune cercetătorului este aceea de 
a înţelege adâncit tocmai acest mediu cultural. Dar nu numai tradiţiile modelează 
și impun o anume parte de originalitate mediului cultural ambiant, ci și acesta din 
urmă, la rândul său, modelează și „tălmăcește” în modalităţi proprii fondul valorilor 
tradiţionale; înţelegerea acestor relaţii dialectice ale unor structuri date este absolut 
obligatorie, în fond, tradiţiile constituindu-se prin conţinutul lor propriu ca elemente 
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componente ale mediului sau ambianţei culturale, relaţiile ce se impun în înţelegerea 
raportului tradiţie – mediu cultural sunt cele ce definesc, în genere, raportul par-
te – totalitate (integrare a părţilor componente). Pentru a înţelege cât mai deplin o 
tradiţie, oricare ar fi aceasta, trebuie înţeles deci, înainte de toate, mediul său cultural 
propriu, într-un anume fel tradiţia definindu-se și ca expresie a acestuia [14].

Evenimentele de după cel de-al Doilea Război Mondial au dus la creionarea unor 
destine dureroase și profund marcate de totalitarism. Dictaturile comuniste sau fasciste 
s-au extins pe mai bine de șapte decenii, mai multe ţări, în special din centrul și sud-es-
tul Europei, au cunoscut regimuri de ocupaţie ce au durat timp de câteva decenii.

Pentru societatea moldovenească, anexarea la URSS a însemnat un parcurs isto-
ric sinuos, marcat de incertitudini, provocări și resemantizări a valorilor culturale și 
naționale, în contextul în care s-a aflat la confluența a două modele: unul endogen 
și firesc – cel românesc și altul exogen, impus de cursul istoriei – cel rusesc. Forma-
rea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM) a însemnat pentru cultura 
noastră o metamorfoză dramatică. 

Instaurarea puterii sovietice a demarat cu „reevaluările sociale și culturale” to-
tul trebuia revoluționat: tradițiile populare moștenite din trecut, obiceiurile vieții de 
familie, atitudinile față de tot ce înseamnă moștenire culturală, spirit național și ati-
tudinea civică. Societatea avea nevoie „de nou, de un nou progresist”. „Reevaluarea” 
trebuia să educe, să schimbe concepte și paradigme, să corespundă timpului. 

În mod firesc, în orice societate, discursul istoric își realizează cele două funcții 
oficiale: de a depozita tradiția și mitologia națională a țării și a națiunii, și de a educa 
cetățenii în funcție de această tradiție, în spirit patriotic. În comunism, istoriografia 
își asumă rolul de a construi propria mitologie și tradiție în jurul conceptelor-cheie 
utilizate de propaganda de partid și în jurul conducătorului. În această ordine de idei, 
totul, trebuia să corespundă moralei și principiilor comuniste. Etnologia, trebuia „să 
fie strâns legate de sarcinile practicii construcției socialismului și a comunismului” și 
să fie ghidate de „principiile ideologiei și metodologiei materialismului istoric” [10, 
pp. 115-159]. Presa avea trasate directive clare și precise: „în țara noastră presa joacă 
un rol colosal în educarea norodului în duhul comunismului. Asta-i cea mai puterni-
că armă politică și organizatorică a partidului bolșevic. Gazetele noastre îs chemate 
nu numai să informeze locuitorimea despre evenimente năuntrice și externe, dar și 
să educe masele, propagând politica partidului bolșevic, politică care alcătuiește baza 
de viață a orânduirii sovietice. Democratismul presei bolșevice constă nu numai în 
aceaia, că ea e însemnată pentru masele largi, dar și în faptul că ea este presa maselor 
însăși. Nu-i în lume o altă țară, în care la participarea nemijlocită în lucrul presei s-ar 
atrage atât de larg muncitorii, colhoznicii de rând, marea armată de corespondenți 
muncitorești și sătești, cum aiasta are loc la noi, în țara sovietică” [5]. Tradițiile, ri-
tualurile noi, sovietice „joacă un rol deosebit în educația politică a maselor în spiri-
tul patriotismului sovietic, internaționalismului și devotamentului față de idealurile 
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comuniste; contribuie la confirmarea valorilor spirituale, la formarea concepțiilor 
materialiste, la dezvoltare armonioasă a personalității”.

În contextul celor expuse mai sus, s-ar părea că schimbarea este o mișcare firească 
a timpului și corespunde teoriilor etnografice care tratează obiceiurile și tradiția ca 
fenomene dinamice și adaptabile contextului. Doar că, în cazul noilor tradiții făurite 
de regim, schimbarea se vrea atât de mare încât să nu mai există elemente comune 
cu mai vechea tradiție. În această situație schimbarea este opusă tradiției, pentru că 
„ruptura este atât de mare încât noul nu poate fi văzut ca fiind o adaptare inovativă a 
vechiului” [8, p. 395].

Dependența sistemului de tradiții de fenomenele socio-politice, interacțiunea și 
influența ideologiilor, a mediului și contextul socio-cultural urma a influențat orien-
tările axiologice și valorile colectivităților. Glisarea tradiției spre politică, politizarea 
obiceiurilor, impunerea acceptarea unei formule identitare hibride și false – aparte-
nența sovietică. Ideologizarea, ritualizarea și re-mitologizarea – efectuate sub con-
trolul discursului comunist – aveau menirea să construiască „societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, și, în același timp, să definească rolul necontestat și vital al 
Partidului în raport cu acea. Toate aceste „înnoiri” trebuiau să actualizeze imaginea 
viitorului comunist, să transforme o realitate fictivă promisă într-una palpabilă, ex-
perimentabilă, credibilă, să consolideze sentimentul apartenenţei și participării la o 
colectivitate omogenă, numită „naţiunea socialistă”. 

În tradiţia oricărui popor elementele legate de viața omului și cea de familie – 
nașterea, căsătoria și înmormântarea – păstrează, cel mai bine, elementele origina-
re ale poporului, din cele mai vechi timpuri, deseori precreștine. Pe substratul lor 
se grefează acele structuri arhetipale, acele patternuri „care influențează experiența 
umană (în mod conștient sau inconștient) și care este perceput ca ceva vital și sfânt” 
[3, p. 557]. Hegemonia socialistă/comunistă, conștientă de aceste legături și de valoa-
rea moștenirii tradiționale începe reevaluarea etnicității prin perspectiva unui nou 
proiect identitar, partidul devenind făuritor de tradiție și istorie, conturându-se noile 
tradiții, ritualuri și obiceiuri sovietice. Tradițiile noastre moștenite din strămoși, acel 
liant care consolida generații după generații, dintr-o dată „nu mai corespund cerin-
țelor timpului”, ele trebuie ajustate omului sovietic. Logica se selecție a elementelor 
eliminate, evident sunt cele care contravin aspirațiilor comuniste: „să nu uităm, că în 
moștenirea spirituală, în tradițiile, în traiul fiecărei nații există nu numai elemente 
bune, ci și elemente proaste perimate. De aici rezultă încă o sarcină – de a nu conser-
va aceste elemente proaste, ci de a ne debarasa la tot ceea ce s-a învechit, de tot ceea 
ce contravine normelor conviețuirii sovietice, moralei socialiste, idealurilor noastre 
comuniste”[6. p. 4].

Mecanismul de „debarasare” se aplica pentru majoritatea obiceiurilor: tradițiile 
seculare – „dușmănoase obștii noastre sovietice” – au fost stoarse de esența lor on-
tologică și remodelate în duhul concepției marxist-leniniste despre lume. Datinile 
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religioase au fost renegate și intens criticate prin ample „materiale științifice” apărute 
în paginile ziarelor, care ofereau concepţii știinţifice despre lume. Factorul mitico-re-
ligios a fost demontat, iar Dumnezeu exilat din datinile poporului, simbolurile religi-
oase – interzise și batjocorite. Obiceiurile, în special cele de familie, au fost rupte din 
contextul lor firesc și reinterpretate, modelate după spiritul timpului, corespunzătoa-
re idealurilor de libertate și progres ale clasei muncitoare.

De la explicaţii banale și neadevărate vin, în fond, desacralizarea datinii și abando-
narea obiceiurilor și tradiţiilor, noile tradiții devin „un mijloc de educare“, o artificială 
reproducere a folclorului tradiţional  prin care nu se mai comunică un mesaj tradiţi-
onal, ci doar un mesaj artistic și estetic pronunțat. În principal, această desacralizarea 
acţiona pe două căi, una „știinţifică” și alta „ateistă”, pe de o parte, se prezentau  anu-
mite date știinţifice ce sugerau concluzii materialiste, iar pe de alta, se apela la comba-
tere directă a religiei ca o invenţie retrogradă. În presă apăreau tot mai multe materiale 
care abordau teme precum: biologia, medicina, chimia, fizica, astronomia formulate 
în general într-un stil al opoziţiei știinţei cu religia, prin care se încerca demontarea 
religiei că fiind o serie de fabulaţii nerealiste. Totul depinde acum de legile „științifice” 
ale regimului, „contrar religiei, știința marxist-leninistă dă o închipuire dreaptă despre 
realitate, o înțălegere dreaptă a legilor de dizvoltare a naturii și obștii.”[13, p. 2]. „Ști-
ința sovietică face mult pentru prelungirea vieții omului. Ea luptă fără frică împotriva 
superstițiilor religioase de veacuri. Prin discoperirile sale știința materialistă aduce un 
mare prinos al său la rîdicarea conștiinței oamenilor.”[13, p. 2]

În RSSM se impune, așadar, nu numai distanţarea de superstiţiile și riturile ma-
gico-religioase, dar chiar combaterea lor. Ateismul marxist nu se oprește la critica 
religiei sub aspectul rolului ei instituţional și al moravurilor slujitorilor cultelor, ci 
pătrunde în esenţa religiei, dezvăluindu-i rădăcinile sociale și gnoseologice, esenţa sa 
de clasă și funcţia socială pe care o îndeplinește. Totodată, ateismul filosofic marxist 
presupune o atitudine combativă faţă de reprezentările mistice-religioase, indicând 
căile concrete de eliberare a oamenilor de sub influenţa „opiumului” religiei. Această 
activitate complexă și de lungă durată nu este înţeleasă în mod îngust, nu constă în 
măsuri coercitive sau administrative, ci se subordonează sarcinilor revoluţiei și con-
strucţiei socialiste, făcând parte integrantă din vasta operă de culturalizare a maselor, 
de răspândire a știinţei, de însușire a unei concepţii știinţifice despre lume, a unei 
ideologii corespunzătoare idealurilor de libertate și progres ale clasei muncitoare. 
Ideologia vremii aplica darwinismul social pretextând că „lupta de clasă’ este singura 
forţă care determină dezvoltarea societăţii. Astfel lupta devine „credinţa” principală.

Una dintre sarcinile autorităților sovietice era „de educat pe oamenii sovietici în 
duhul concepției marxist-leniniste despre lume, de lichidat din conștiința oameni-
lor sovietici prejudecățile religioase și superstițiile, care-s dușmănoase obștii noastre 
sovietice. Vechile deprinderi și obișnuinți, tradiții și prejudecăți  – spune tovarășul 
Stalin, – moștenite de la obștea veche, sunt unul din dușmanii cei mai primejdioși ai 
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socialismului. Ele, tradițiile și deprinderile estea, țîn în mâini masele de milioane ale 
truditorilor, ele copleșesc câteodată pături întregi ale proletariatului, ele creează câ-
teodată o primejdie tare mare pentru însăși ființa dictaturii proletariatului.  De atâta 
lupta împotriva tradițiilor  și deprinderilor estea, biruirea lor îndătăritoare în toate 
sferele lucrului nostru, în sfârșit educarea generațiilor noi în duhul socialismului pro-
letar – sunt acele sarcini ale partidului nostru, fără înfăptuirea cărora, nu-i cu putință 
biruința socialismului (Stalin, volumul VI, p. 284. Ediția moldovenească” [12, p. 4].

Comunismul a încercat din răsputeri să șteargă amintirea a ceea ce a fost înainte, 
a tradițiilor și obiceiurilor creștine autentice. Și ca orice utopie, a avut nevoie de bru-
talitate și de violență pentru a se realiza. Introducerea „noilor tradiții și obiceiuri” s-a 
făcut forțat, controlat și organizat, „de menționat că în ultimii ani instituțiile speciale 
de cultură, scriitorii și compozitorii, etnografii și folcloriștii au elaborat multe reco-
mandări ale unui șir de ceremonii noi, scenarii ale unor sărbători”.

Datina sau obiceiul este o practică păstrată de timpuri vechi, consacrată prin tradi-
ţie și caracteristică pentru un popor, or, noile tradiții și obiceiuri se vor implementate 
și acceptate peste noapte. În literatură găsim puncte de vedere conform cărora practica 
perpetuării obiceiurilor trebuie să se desfășoare măcar pe perioada a trei generaţii 
pentru a deveni tradiţie, chiar dacă se bazează doar pe transmitere orală, fără docu-
mente scrise de încredere (înregistrări). Moștenirea culturală primită de la înaintași 
să poată deveni tradiţională, trebuie ca cel puţin un subiect să își aducă aminte că un 
anumit obiect/obicei/practică/rit a existat în trecut și să vrea ca el să existe în conti-
nuare. În aceste condiții, tradiţia apare ca credinţă în valoarea ei, drept o idee care 
exprimă o judecată de valoare, ce se instituie în urma unui act de valorizare, care 
este actul de preţuire, de apreciere a produselor creaţiei umane. Actul valorizării are 
loc numai la nivelul conștiinţei sociale și se efectuează în virtutea unor criterii obiec-
tive, care nu sunt elaborate de individ, ci sunt condiţionate în mod istoric și social. 
Or, în RSSM „încetățenirea lor obiceiuri și tradiții noi se datorește activității largi a 
obștirii, organizațiilor de partid și comsomoliste, instituțiilor de cultură, cât și faptului 
că această încetățenire se înfăptuiește în strânsă legătură cu rezolvarea problemelor 
actuale ale educației comuniste ale oamenilor muncii. Perfecționarea ritualurilor, săr-
bătorilor, tradițiilor era preucuparea permanentă a comitetul executiv și organizațiile 
corepunzătoare. În scopul punerii în practică a acestor „noi obiceiuri”, se instituie un 
centru unic de conducere a procesului formării ritualurilor noi în republică a fost cre-
at consiliul republican pentru elaborarea și introducerea noilor obiceiuri, iar pe lângă 
Sovietele locale din orașe și sate – comisii obștești. Birourile comitetelor raionale de 
partid, comitetele executive al Sovietului de deputați ai norodului acordau o deosebită 
atenție perfecționării muncii ideologice cu privire la determinarea și întroducerea în 
viața de familie a noilor ritualuri, tradiții și ceremonii consacrate anumitor evenimen-
te, sărbători [7, p. 4]. Mai mult, Prezidiumul Sovietului suprem al URSS la ședințele 
sale punea în fața Sovietelor de deputați ai norodului „sarcina de a contracara în cel 
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mai activ mod încercările de idealizare a moravurilor și obiceiurilor învechite, de a 
combate aroganța, înfumurarea națională, atitudinea lipsită de respect față de alte na-
ții și naționalități și de a dezvolta cu perseverență formele și metodele de lucru a tot ce 
oferă mai bun moștenirea spirituală și tradițiile fiecărui popor din țara noastră. 

Menționam la începutul lucrării că este important să avem în vedere rolul și locul 
presei în mecanismul de punere în formă și sens a tradiției. 

Abordarea problematicii tradițiilor de către presă transpune maniera de conce-
pere, configurare și problematizare a conștiinței naționale, astfel încât interpretarea 
lor relevă în ce măsură sistemul de tradiții și obiceiuri este perceput ca un construct 
ideologic. Problematizarea acestor aspecte implică identificarea motivaţiilor configu-
raţiei acestora și a impactului pe care îl au asupra comportamentului identitar repre-
zentările fiind mediate de imagini construite contextual.

Neexistând alternativă la alte sursa de informare, și afându-se direct sub jurisdic-
ția partidului, în RSSM presa devine cea care spunea cel mai des ce ar trebui sau ce nu 
ar trebui să fie important pentru societate din punct de vedere cultural, social, edu-
caţional, politic și economic. În paradigmă sovietică, presa devine un instrument de 
propagandă în favoarea ideilor clasei politice în vederea atingerii scopurilor acesteia, 
jucând un rolul important în răspândirea „noilor tradiții și obiceiuri”.

Concepută ca formă de exercitare și de legitimare a puterii, un instrument menit 
sã modeleze gândirea și comportamentul indivizilor, presa devine o arena a luptelor 
împotriva dușmanilor ideologici. Astfel, presa își construiește un sistem propriu de 
valori. În RSSM, rolul presei era să transforme conștiinţa falsă despre sine în conști-
inţa adevărată, și cum „omul nou” trebuia educat, presa a devenit un instrument de 
repetare la infinit a acelorași șabloane, desfășurându-se atât pe verticală, într-o formă 
comunicaţională descendentă, cât și pe orizontală, cuprinzând întregul spaţiu de lo-
cuire și de acţiune al omului.

Discursul despre „noile tradiții și obiceiuri” nu face decât să preia selectiv con-
cepţii și idei ale arhirtipului tadițional, epurându-le de orice semnificaţie religioa-
să. Criteriul selecţiei este, desigur, cel al utilităţii acestor idei pentru justificarea și 
susţinerea proiectului emancipator al socialismului. Se operează astfel o deturnare 
a sensului primar a ceea ce semnifică tradiția și obiceiurile de familie. Tot ceea ce se 
accepta și se afirma era în deplin acord cu tezele și ideile comuniste oficiale, susţinân-
du-le și întărindu-le.. Prin promovarea intensă a „noilor tradiții și obiceiuri” presa a 
devenit instrumentul prin care s-a realizat pe de o parte, diluarea ordinii anterioare, 
pe de alta construirea și consolidarea noii societăţi socialiste
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PERSUASIUNE ȘI INTERACȚIUNE: TRIPTICUL CLASIC 
ETHOS-PATHOS-LOGOS ÎN DISCURSUL CONTEMPORAN

TUDOREL-CONSTANTIN RUSU
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Argument. Dacă nici un tratat serios de oratorie nu poate omite referirile la 
Retorica aristoteliană, tot așa oricine dorește să înțeleagă cum se produce persuasiunea 
în rândul unui auditoriu, fie el universal sau de alt tip, nu poate să nu se raporteze la 
tripticul clasic ethos-pathos-logos,  reper al principalelor modele lingvistice și retorice 
din antichitate și până astăzi. Definite de Stagirit ca probe sau mijloace ale persuasiunii 
(πίστις), cele trei componente ale relației retorice au rezistat în timp, fiind adaptate și 
reinventate de comunicarea modernă și contemporană.   

Aristotel din Stagira (384 BC - 322 BC) a elaborat Retorica (Ἧ ῥητορική în limba 
greacă și Ars Rhetorica în limba latină) după 338 î. Hr., pe parcursul a mai multor 
ani. Considerată de majoritatea specialiștilor ca fiind „cea mai importantă lucrare 
despre persuasiune scrisă vreodată” [8, p. 67]. Retorica „pare să fi fost redactată 
special pentru arhivele Lyceum-ului, ea însumând lecţiile predate de maestrul însuși, 
acesta definindu-i atributele și aria curriculară” [14, p. 96]. Lucrarea a fost plasată de 
specialiști în „domeniul utilului, formulând legile unei retorici într-adevăr filosofice” 
[6, p. 155].  

În dialogul Gorgias, Platon, prin gura personajului Socrate, susține că retorica nu 
este o știință, ci „un fel de pricepere...a producerii unei plăceri și mulțumiri oarecare” 
[17, p. 39], al cărei punct principal este lingușirea și pentru care „trebuie o minte 
ageră și îndrăzneață, înzestrată din natură cu talentul de-a se purta cu oamenii” [17, 
p. 40].  Ca un contraargument la cele spuse în Gorgias, Aristotel plasează retorica 
într-o relație complexă cu dialectica prin cuvântul ἀντίστροφος, care reflectă „atât 
un paralelism, cât și o diferență la nivelul celor două arte” [3, p. 374], propunându-și 
să o fundamenteze rațional și să-i dea forma unei arte (τέχνη) care să fie, conform 
definiției din Etica nicomahică, „un habitus al producerii, însoțit de rațiune adevărată” 
[2, p. 129] și care să ofere „un model coerent de legătură între metodă și rezultatele 
acesteia” [3, p. 14]. Relația dintre retorică și dialectică a fost înțeleasă de unii autori  
și ca o o legătură, o corespondență între discuția privată și cea publică: „Dialectica 
și retorica sunt antistrofice în sensul în care ceea ce este dialectica pentru folosirea 
privată și conversațională a limbajului (întrebare și răspuns) este retorica pentru 
utilitatea publică a limbajului (politică, în sens larg), comunicare ce pornește de la un 
singur vorbitor către un auditor colectiv” [4, p. 36]. Considerată ca „artă a descoperii 
argumentelor care persuadează” [19, p. 37], retorica aristoteliană „își constituie 
propriile surse probatorii: unele țin de arta retoricii, altele sunt independente de 
această artă. Primele au în vedere metoda pe care o urmăm și propriile noastre 
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resurse asupra cărora metoda se exersează, ultimele nu depind de noi și nici nu le 
procurăm din ființa noastră” [19, p. 37]. Dovezile tehnice, cele care sunt „procurate 
cu ajutorul discursului” [3, p. 91], care „vin din interiorul artei oratorice” [18, p. 37], 
sunt de trei feluri: „primul constă în caracterul vorbitorului, al doilea - în punerea 
auditoriului într-o anume dispoziție, al treilea- în discursul însuși, datorită faptului 
că el demonstrează sau poate demonstra” [3, p. 91] Regăsim aici prezentarea succintă 
a cunoscutei „triade aristotelică ethos (orator), pathos (auditor) și logos (limbaj, 
discurs), semnificativă pentru orice demers oratoric.   

Ethos-ul sau credibilitatea vorbitorului. Aristotel se referă în Retorica sa la 
ἦϑος ca fiind caracterul vorbitorului, dar și ca o prezentare favorabilă a caracterului 
oratorului, menită să persuadeze auditoriul [21, p. 5] „Componentele” care alcătuiesc 
ethos-ul aristotelian, după cum este specificat în volumul The Ethos of Rhetoric [20, 
p. 6] se regăsesc în debutul Cărții a II-a a Retoricii: „Trei sunt motivele necesare 
pentru ca vorbitorii înșiși să fie credibili, căci atâtea sunt cele datorită cărora căpătăm 
încredere într-un lucru, în afara demonstrațiilor. Acestea sunt: înțelepciunea practică, 
virtutea și bunăvoința” [3, p. 187]. 

 După cum observă Rodica Zafiu [22, p. 28], ethos-ul, considerat de Aristotel o 
componentă fundamentală a retoricii, a fost ignorat de abordările filosofico-logice 
moderne, de raţionalismul teoriei argumentării. În momentul actual însă, se constată 
„o recuperare a ethos-ului, cel puţin în abordările pragmalingvistice și în analiza 
discursului” [22, p. 28].  

Autorul contemporan cu cele mai vaste și originale preocupări în ceea ce privește 
actualitatea tripticului ethos-pathos-logos este Michel Meyer, succesorul lui Chaïm 
Perelman la Catedra de Filosofie, Teoria argumentării și Retorică de la Universitatea 
Liberă din Bruxelles. În lucrări ca What is Rethoric sau Principia Rhetorica: une théorie 
générale de l’argumentation, aceasta din urmă tradusă și în limba română, Michel 
Meyer tratează într-un capitol și subiectul „Ethos-Pathos-Logos în interacțiunea 
oratorică”. Pentru filosoful belgian, ethos-ul este expresia unui caracter politicos 
și civilizat, cum poate fi cea a bunului simț, sau mai general, „expresia cea mai 
profundă a unei umanități împărtășite” [12, p. 204]. Deși ethos-ul exprimă și astăzi 
principiul autorității, acesta este unul redus, auctoritas transformându-se în auctor 
(respondent). Pentru Meyer, responsabilitatea, care merge mână în mână cu ideea 
de respondent, caracterizează ethos-ul și ceea ce așteaptă orice auditoriu de la el, 
anume ca el „să poată răspunde și să închidă o chestionare, ba chiar o lungă suită de 
interogații” [12, p. 204].     

O idee originală și interesantă se referă la distanța dintre orator și auditoriu. 
Dacă în trecut distanța, manifestată prin uniforma unui general, veșmintele de preot, 
atributele regelui, ecusonul de șef, aveau rolul de a transforma ethos-ul în principiu de 
autoritate, astăzi distanța „trebuie să fie acoperită, dacă individul dorește să meargă 
către celălalt” [12, p. 207].  
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Ethos-ul în viziunea lui Michel Meyer „acoperă atât competența oratorului, 
cât și caracterul său și, finalmente, umanitatea sa, care îl apropie de auditoriu. (...) 
Argumentarea necesită competență și expertiză, iar retorica, umanitate comună. Una 
peste alta, distanța este aceeași, doar mijloacele pentru a-i face față diferă” [12, p. 209].

Un alt autor contemporan cu studii temeinice despre tripticul aristotelian este Ruth 
Amossy, profesor emerit la Universitatea din Tel Aviv. În privința ethos-ului, Amossy 
susține că astăzi teoria care leagă eficacitatea discursului de autoritatea și credibilitatea 
oratorului traversează disciplinele, aflându-se la intersecția retoricii, pragmaticii și 
sociologiei. Prin urmare, nu este de mirare că noțiunea de ethos, împrumutată de la o 
tradiție uitată, face o revenire spectaculoasă sub diferite forme în teoriile contemporane 
[1, p. 2]. Tot Amossy face o distincţie între ethos-ul prealabil sau preexistent și ethos-
ul discursiv. Ethosul prealabil sau preexistent este „ceea ce auditoriul știe sau crede 
deja despre locutor” iar ethosul discursiv este cel „construit  în discurs, prin  stil și 
atitudine, prin calitatea argumentării și raportarea la public” [22, p. 28]. Mai mult de 
atât, construcția unui ethos în discurs își propune adesea să înlocuiască sau să modifice 
imaginea anterioară a vorbitorului. În unele cazuri, vorbitorul se poate baza în mare 
măsură pe ethos-ul anterior; vorbitorul trebuie doar să confirme o imagine preexistentă 
pe care o consideră potrivită [1, p. 20]. 

Referitor la ethos, autorii Tratatului  de  argumentare - Chaïm Perelman și Lucie 
Olbrechts Tyteca - sunt  de  părere  că, de exemplu, membrii unui juriu  vor  aprecia  în  
mod  total  diferit  aceleași  remarci pronunțate de judecător, avocat sau procuror. Dacă 
persoana oratorului furnizează un context discursului, pe de altă parte, acesta din urmă 
determină opinia pe care o vom avea despre ea. Ceea ce anticii numeau ethos oratoric 
se rezumă la impresia pe care oratorul, prin cuvintele sale, o dă despre el însuși. (...) 
Oratorul trebuie, într-adevăr, să inspire încredere: fără ea, discursul său nu merită credit” 
[15, p. 389]. Prin urmare, „funcțiile  exercitate,  dar  și persoana oratorului, reprezintă 
un context a cărui importanță nu poate fi neglijată, influența sa fiind  indubitabilă” 
[10, p. 500]. Autorii aduc în atenție în acest scop și un citat de-al moralistului Jean de 
La Bruyère: „Un cleric monden sau necucernic este declamator, dacă urcă în amvon. 
(...) Există, dimpotrivă, și oameni evlavioși a căror prestanță este, numai ea, de ajuns 
pentru a te convinge: doar ce se ivesc, și întreaga suflare care urmează să-i asculte este 
mișcată din prima clipă și ca și convinsă prin simpla lor prezență; predica pe care au s-o 
rostească va face ce mai rămâne de făcut” [15, p. 389].   

Unul dintre autorii care își fundamentează demersul pe teoriile clasice și 
contemporane ale retoricii, pe care le valorifică într-o manieră practică și modernă, 
este Stephen E. Lucas, profesor de comunicare și profesor Evjue-Bascom de științe 
umaniste la University of Wisconsin-Madison. În volumul Arta de a vorbi în public, 
în capitolul 17, intitulat Metode de persuasiune, Stephen E. Lucas găsește sinonimul 
credibilitate pentru ethos. În viziunea acestui autor, „credibilitatea este percepția 
publicului cu privire la calificarea unui vorbitor de a vorbi despre un anumit subiect” 
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[11, p. 322]. Doi sunt factorii majori care influențează credibilitatea vorbitorului: 
competența (felul cum percepe publicul inteligența, expertiza și cunoștințele 
vorbitorului despre o anumită temă) și caracterul (felul cum percepe publicul 
sinceritatea, încrederea inspirată de vorbitor și preocuparea acestuia pentru binele 
ascultătorilor) [11, p. 322]. Spre deosebire de ethos-ul aristotelic, care are în centru 
caracterul oratorului, ethos-ul lui Stephen E. Lucas depinde în aceeași măsură atât de 
caracterul vorbitorului, cât și de competența lui.    

Dacă Ruth Amossy împarte ethos-ul în prealabil sau preexistent și discursiv, 
Stephen E. Lucas vorbește în cartea sa de trei tipuri de credibilitate: credibilitatea 
inițială (credibilitatea unui vorbitor înainte de a începe să vorbească), credibilitatea 
derivată (credibilitatea unui vorbitor generată de tot ce spune și face în timpul 
discursului) și credibilitatea finală (credibilitatea unui vorbitor la încheierea 
discursului) [11, p. 323]. În cazul credibilității, lucrurile pot evolua și în sens invers.

Pathos-ul sau apelul la emoții. Știm de la Aristotel că pasiunile (τὰ πάϑη) sunt 
„toate acele afectări din a căror cauză oamenii se diferențiază în privința judecăților 
lor” [3, p. 189] și că ele se stabilesc având la bază cupluri de contrarii: mânie și 
blândețe, prietenie și ură, etc.      

Motivul pentru care Aristotel încadrează pathos-ul ca element constitutiv al 
persuasiunii este faptul că retorica este supusă judecății, iar lucrurile apar diferit pentru 
cineva influențat emoțional [21, p. 67]: „Convingerea este produsă prin mijlocirea 
auditorilor, atunci când aceștia sunt împinși de discurs la o pasiune; căci noi producem 
judecăți în mod diferit, după cum simțim durere sau plăcere, prietenie sau ură; în 
vederea acestui scop, și singurul, spunem noi, se străduiesc să trateze autorii de tehnici 
ale discursurilor din zilele noastre” [3, p. 91]. Ca  și în cazul ethos-ului, pasiunile, pentru 
a deveni dovezi și ca prin intermediul lor discursul să capete putere de convingere, 
„trebuie să îndeplinească două condiții: efectele lor trebuie să rezulte doar prin 
intermediul discursului și ele trebuie să constituie dovezi tehnice” [3, p. 371].         

O definiție modernă despre pathos aflăm la Michel Meyer: „pasiunea este un 
sentiment de plăcere sau de neplăcere care se exprimă corporal și intelectual. Este un 
răspuns subiectiv (plăcere - neplăcere) la o problemă obiectivă provocată de prezența 
celuilalt, dar care se poate identifica cu celălalt însuși, ca în dragoste sau ură. Pasiunea 
transformă alteritatea în subiectivitate” [12, p. 233]. Tot la Meyer găsim o afirmație 
foarte interesantă, anume că „pasiunea cea mai puternică nu este probabil atât dorința, 
cât teama”. [12, p. 237]. „Putem trăi cu dorințele noastre, modulându-le, canalizându-
le, găsindu-le alte expresii, dar este dificil, ba chiar imposibil, să ne punem în surdină 
temerile”, continuă autorul [12, p. 237]. Dintr-un alt loc al acestui volum, aflăm faptul 
că pathos-ul „se raportează la marile diferențe existențiale, precum viața și moartea 
(corpul), relația bărbat - femeie care stă la baza familiei, relațiile dintre părinți și copii 
(dragostea)” [12, p. 251]. De asemenea, filosoful belgian ne sugerează că „pasiunea 
este pentru retorică ceea ce valoarea este pentru argumentare” [12, p. 242]. 
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O idee cu totul originală a lui Meyer este aceea că tripticul pathos-ethos-logos 
se găsește în ceea ce se numește în mod obișnuit o pasiune: „(1) problema (celălalt, 
distanța care îl face mai mult sau mai puțin problematizant), (2) răspunsul subiectiv 
de plăcere sau de neplăcere, (3) modularea acestui răspuns, în judecată de furie, ură, 
dragoste etc. Respectiv (1) pathos, (2) ethos și (3) logos” [12, p. 240]. 

Pentru Ruth Amossy, pathos-ul este direct legat cu o audiență. Prin urmare, un 
orator bun ar trebui să știe cu certitudine care pasiuni vor avea un impact asupra 
auditoriului, luând în considerare statutul social, vârsta și alte caracteristici ale 
publicului. Este important pentru orator nu numai să-și exprime emoțiile, ci și modul 
în care poate, prin intermediul discursului, să provoace emoții favorabile auditoriului 
[13, p. 1940] .   

Stephen E. Lucas folosește pentru pathos sintagma apel la emoție. Deși apelurile 
la emoții intensifică adesea atractivitatea unui discurs persuasiv, ele trebuie folosite 
întotdeauna în mod etic și nu trebuie să înlocuiască informațiile și logica [11, p. 
338]. Cum pot fi ele folosite în mod etic și eliminate extremele? Soluția propusă de 
Stephen E. Lucas este următoarea: asigurarea din partea vorbitorului că apelurile la 
emoții sunt adecvate temei discursului [11, p. 340]. Limbajul emoțional și exemplele 
sugestive pot face apel la emoții, „dar nici unul dintre aceste mijloace nu va fi eficient 
dacă vorbitorul nu se exprimă cu sinceritate și convingere reale” [11, p. 430].

Care sunt modalitățile de a face apel la emoții? Ne răspunde tot Stephen E. Lucas: 
utilizarea unui limbaj cu încărcătură emoțională, oferirea de exemple sugestive, 
vorbitorul să fie sincer și convingător.    

Logos-ul sau recursul la logică. Logos-ul este un termen cu importanță majoră 
în religie, filosofie, psihologie, retorică. Pentru Aristotel, argumentele logice sunt 
convingătoare nu datorită adevărului pe care îl conțin sau demonstrează, ci mai 
degrabă pentru că audiența evaluează și răspunde argumentelor logice. Logica nu 
este în afara experienței umane, ci parte din ea [9, p. 61]. Stagiritul afirmă că „oamenii 
capătă încredere în noi (vorbitori) prin intermediul discursului (τοῦ λόγου) când 
dovedim adevărul sau verosimilul din mijloacele capabile de convingere potrivite cu 
fiecare caz în parte” [3, p. 93]. 

După cum putem vedea, acest πίστις retoric pune în pericol rolul adevărului în 
discursul persuasiv. Spre deosebire de ideea tradițională - într-o anumită măsură din 
cauza lui Platon - că retorica nu are nimic de-a face cu adevărul, în Retorica Aristotel 
arată în mod clar o perspectivă diferită. Scopul practic al discursului retoric nu implică 
indiferența sau ignorarea adevărului. Convingerea cuiva de ceva, și anume convingerea 
ascultătorilor de a-și schimba mintea și de a acționa în consecință, nu se poate face fără 
adevăr sau, mai bine zis, fără ceea ce auditorii cred a fi adevărat [16, p. 12].

Chiar din capitolul I al Retoricii, Aristotel atrage atenția asupra unui neajuns 
al autorilor de lucrări retorice, anume faptul că au dezvoltat cu precădere tehnicile 
privind activarea pasiunilor în rândul judecătorilor, în dauna argumentelor [7, p. 
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110]: „Dar cei care compuneau tehnici ale discursurilor nu au transmis, ca să spunem 
așa, nici o parte a acestei arte; căci numai dovezile țin de domeniul artei, celelalte, în 
schimb, sunt adaosuri; or, autorii de tehnici nu spun nimic despre entimeme, care 
constituie corpul dovezii, ci se ocupă cel mai adesea de lucruri exterioare subiectului; 
într-adevăr, aversiunea, mila, mânia și alte pasiuni de acest fel ale sufletului nu 
se referă la subiect, ci îl au în vedere pe judecător” [3, p. 83]. În acest paragraf 
apare pentru prima dată și tripticul ethos-pathos-logos, ca probe sau mijloace de 
persuasiune (πίστις).    

Astăzi, strategiile persuasive sunt cele care realizează puntea de legătură între sine 
(ethos) și ceilalţi (pathos) prin intermediul logos-ului. Pentru Meyer, logos-ul este 
locul în care se negociază și se traduce diferenţa întrebare-răspuns: „Dacă cineva 
scrie sau vorbește, este pentru că acesta are o întrebare în minte, ba chiar o problemă 
de rezolvat” [12, p. 210]. La fel, logos-ul este „locul în care se exprimă diferența 
problematologică, în multiplele sale posibilități. Este chiar funcția discursului în 
general” [12, p. 223]. A argumenta este astfel inerent naturii discursului, utilizării și 
contextualizării sale intersubiective [12, p. 226].   

Rodica Zafiu afirmă că „sferei logos-ului îi aparţin enunţurile cognitive, referirile 
la procesul de cunoaștere (a), explicaţiile (b), exemplele (c), raţionamentele (d)” [22, 
p. 34]. Logos-ul ține, așadar, de modul de construcție a discursului: „Fiecare individ 
care se adresează publicului are anumite abilități în a utiliza expresiile cele mai alese, 
în a produce argumentele cele mai adecvate, în a combina cât mai eficient aceste 
mijloace discursive. Din punerea în valoare a acestor abilități rezultă un discurs 
care, în funcție de atracția la public, influențează mai mult sau mai puțin. Dacă 
persuasiunea se produce în aceste condiții, ea are la bază numai elemente care țin de 
organizarea discursului, de logos” [18, p. 69].  

Logos-ul apare menționat și în cartea Arta de a vorbi în public a lui Stephen E. 
Lucas, unde este asociat cu apelul sau recursul la logică al unui vorbitor. Logos-ul 
are două elemente principale: dovezile (materiale auxiliare folosite pentru a atesta 
sau pentru a contrazice ceva) și raționamentul (procesul găsirii unei concluzii pe 
baza unor dovezi) [11, p. 330]. Autorul american oferă și câteva recomandări privind 
folosirea dovezilor: dovezile trebuie precizate în termeni specifici, nu generali, cu cât 
sunt mai noi, cu atât dovezile sunt mai persuasive pentru public, dovezile din surse 
credibile, competente, sunt mai convingătoare decât dovezile din surse mai puțin 
calificate, explicarea clară a ideii susținută de dovezi. [11, pp. 328-329].

În cazul tripticului ethos-pathos-logos merită menționat și faptul că aceste trei 
categorii discursive majore ale Retoricii aristotelice nu se plasează în același plan, 
ci „ponderea relativă a mijloacelor retorice caracteristice fiecăreia din cele trei 
componente este determinată de variabile istorice și culturale, de tipul de text, dar și 
de individualitatea oratorului” [22, p. 27]. Există și unele cercetări recente, cum ar fi 
cea a profesorilor americani Ronald J. Allen și Mary Allice Muligan de la „Christian 
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Theological Seminary” - „Listen to Listeners” („Să-i ascultăm pe ascultători”) – care 
evidențiază faptul că fiecare ascultător manifestă tendința de a recepta un discurs 
- în cazul acestui studiu predica clericală-  prin „intermediul uneia dintre cele trei 
coordonate retorice (ethos, pathos, logos) și nu printr-o contopire a lor” [5, p. 61].

 Concluzii. Scopul oricărui discurs este persuadarea auditoriului și obținerea 
credibilității, deoarece oratorul trebuie să fie, după cum spune Aristotel, „demn de 
încredere”. Obținerea credibilității este cheia oricărei acțiuni practice, iar caracterul, 
pasiunile și discursul sunt cele trei elemente necesare pentru a obține convingerea. 
Un orator persuasiv trebuie să fie, în primul rând, „credibil din punct de vedere etic; 
trebuie apoi să miște (movere) afectiv auditoriul, iar în al treilea rând, pentru a nu 
cădea în demagogie ieftină, trebuie să argumenteze și să convingă rațional” [3, pp. 
16-17]. În actele noastre oratorice, avem întotdeauna triada aristoteliană (persoana 
care vorbește, persoana căreia i se vorbește și discursul rostit). Într-o situație ideală, 
cu o procedură bună și cu auditori-judecători raționali, logos-ul domină. În celălalte 
situații, cu proceduri imperfecte și cu auditori-judecători iraționali, ethos-ul și logos-
ul predomină.    

Tripticul aristotelic ethos - pathos - logos s-a impus pentru totdeauna în arta 
convingerii, generând chiar și astăzi soluții și fundamente spre noi modalități de 
persuadare.
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ACTIVITATEA URBANISTICĂ DIN RSSM – METAMORFOZA UNEI 
NEÎMPLINIRI. CAZUL SATULUI ROȘU, RAIONUL CAHUL

SEVERIN SERGHEI
Uiversitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Activitatea de urbanism din perioada sovietică s-a manifestat din primii ani 
de la instaurarea noii puteri. Deoarece drept consecinţă a celui de-al II-lea război 
mondial orașele Republicii Moldova au fost ruinate în diferite proporţii în urma 
bombardamentelor aviaţiei forţelor beligerante, proporțiile distrugerilor pe republică 
a constituit aproximtiv 30 mii de edificii, cele mai afectate fiind totuși orașele cheie 
Chișinău, Bălţi, Tiraspol ș.a. 

Prima sarcină pentru reconstrucţia localităţilor în primii ani după încheiera 
războiului a fost elaborarea schemelor planurilor de dezvoltare (a Planurilor 
Urbanistice Generale) care să demarcheze limitele și volumul lucrărilor viitoare. Însă 
începuturile urbanismului sovietic din RSSM, acele planuri generale executate în 
primii ani după încheierea războiului nu prevedeau păstrarea  structurii existente a 
orașelor determinate de dezvoltarea istorică sau de condiţiile reliefului. Ele trebuiau 
să fie reprezentarea „principiilor progresiste ale urbanisticii sovietice”[5].Un exempu 
în acest sens ni-l servește Planul Urbanistic pentru or. Chișinău realizat și întărit 
de arhitectul Al. Șciusev în anii 1945-1947, acest plan prevedea schimbarea totală 
a structurii părţii de joș al orașului Chișinău, – centrul istoric – și, cu toate că a 
fost realizat incomplet, a dus la pierderea unor vestigii importante al patrimoniului 
cultural și arhitectural al or. Chișinău.

În anii 1940-1950 nivelul de asigurare a localităţilor cu planuri generale a fost 
foarte scăzut. În această perioadă s-au întocmit programele de dezvoltare urbanistică 
pentru orașele Chișinău, Bender, Tiraspol, Orhei, Soroca, Călarași ș.a. În anii 1960-
1970 se reactualizeaza planurile existente și se elaborează altele noi. Către începutul 
anilor 70 pentru dezvoltarea localităţilor din RSSM anual se scoteau din circuitul 
agricol de la 1 la 1,3 mii ha [5]. Dacă dezvoltarea urbanistică a orașelor era asigurată 
datorită funcției pe cere le îndeplineau – centre raionale de satisfacere a necesităților 
socio-culturale, economice, de ocrotire a sănătății ș.a. Atunci, satul, rămâne a fi un 
spațiu care începe să fie amenajat mai târziu, dar și atunci un pic mai discret.

Un pas important în apropierea activității de urbanism față de sate l-a constituit 
hotărârea Comitetului Central al PCUS și Sovietului Miniștrilor din Uniunea 
Sovietică din 1968 „privind reglementarea construcţiei în sate”. Printere prevederile 
cu caracter ideologic, această hotărâre vine cu obliativitatea ca fiecare localitate 
rurală să dispună de un proiect de planificare și construcție, care trebuia să devină și 
imaginea ideală a localității ce trebuia atinsă într-o perioadă de 15-20 de ani.

Merită de menționat că pentru realizarea lucrărilor de proiectare în domeniul 
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dezvoltării rurale în RSSM a fost întemeiat și un institut de proiectări, care 
a trecut prin mai multe reformări schimbându-și denumirea de câteva ori – 
„Moldghiproselihozstroi”, „Moldghiproselistroi”, „Moldghiprograjdanselistroi”. 
Anume acest institut de proiectări, în mare parte, a fost responsabil pentru elaborarea 
proiectelor de planificare și construcție a satelor (planurilor urbanistice generale).

Dar ce reprezintă, de fapt, aceste proiecte de planificare și construcție a satelor? 
Proiectul de planificare și construcție a satului reprezenta un document complex prin 
care se trasa principalele direcții de dezvoltare arhitectural-planimetrică a localității, 
ținând cont de dinamica dezvoltării economice, sociale, demografice ș.a. Totodată 
proiectul venea să soluționeze problemele amenajării insuficiente a teritoriului 
localității rurale: organizarea spațiului construit, regularizarea rețelei de străzi și 
drumuri, formarea nucleului central și concentrarea serviciilor de utilitate publică și 
de deservire, asigurarea tehnico-edilitară a localității – apă, canalizare, electricitate 
ș.a. În acest scop proiectul de planificare și construcție era format din partea scrisă și 
partea desenată, reprezentate prin memoriul general și, respectiv, planșele desenate 
executate la scara 1:10000 sau 1:5000.

Importanța acestor proiecte rezultă din câteva aspecte ale realității din timpul 
sovietic. În primul rând, creșterea demografică, afectată în prima perioadă a epocii 
sovietice de consecințele celui de al Doilea Război Mondial, de deportări și foamea 
din 1946-1947, a înregistrat o creștere constantă de la 2,29 mil de oameni în 1950 [1] 
la 4,33 mil în 1989 [2]. Pe de altă parte reorganizarea vieții sătești și colectivizarea 
forțată, care spre anul 1951 cuprindea 95,5% din totalul gospodăriilor țărănești, a 
făcut posibilă practicarea unei agriculturi intensive[1], iar industria alimentară 
întotdeauna ocupa un loc important în economia RSSM.

Acest fapt, adică creșterea demografică și rolul crescând al satului în economia 
țării, împreună cu factorul ideologic care cerea „transformarea treptată a localităților 
rurale în așezări moderne cu condiții locative și social-culturale bune, care să satisfacă 
cerințele populației rurale”, impunea o abordare complexă a procesului de planificare 
a dezvoltării teritoriale a satului moldovenesc.

De fapt proiectul de planificare și construcție a satului reprezenta un document 
de reglementare care transpunea imaginea pe care trebuia să o îmbrace satul într-o 
perioada de 15-20 de ani. Adică în acest termen toate activitățile de dezvoltare, 
modernizare, extindere trebuiau îndeplinite în conformitate cu acest proiect, iar 
realizarea lui cădea în sarcina autorităților locale sub supravegherea celor centrale. 
Iar aceste acțiuni urmau să schimbe din rădăcini chipul și însăși viața satului, 
apropiind-o de modul de viață urban, sau apropiat celui urban.

Activitatea de proiectare a satelor urma un ritm dinamic, mai ales după adoptarea 
hotărârii din 1968 „privind reglementarea construcției în sate” menționate mai sus. 
Astfel, majoritatea proiectelor au fost realizate în anii 70 și 80 al secolului trecut, în 
mare parte lăsând timp suficient pentru punere în practică a acestora. Știm că perioada 
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sovietică se caracterizează prin dinamica proceselor economice și prin investițiile 
statului în mai multe domenii, iar anularea proprietății private și modelului totalitar 
în luarea deciziilor facilita întreprinderea acțiunilor îndreptate spre modificarea 
modului și a normelor de viață sătești, ori noi știm că satul este conservativ în sine și 
lent se adaptează schimbărilor.

Totuși, având în vedere intențiile puterii sovietice și acțiunile întreprinse de aceasta 
prin elaborarea proiectelor de planificare și construcție a satelor, observăm neajunsuri 
în ceea ce privește punerea în practică a prevederilor proiectelor. Evident în sate se 
construiește, așa că spre anul 1980 în RSSM funcționau 1862 de case de cultură[1], iar 
din 1956 până în 1985 au fost construite mai mult de 1500 de clădiri pentru școlile de 
cultură generală[3]. Observăm că aceste investiții sunt îndreptate spre întărirea unor 
instituții menite să consolideze ideologia de stat în rândul populației. În același timp 
satele nu-și schimbă substanțial structura morfologică și funcțională, iar modernizarea 
sau implementarea serviciilor tehnico-edilitare (apă curentă, canalizare, gazificare) 
rămân un domeniu ce nu s-a realizat nici până în prezent.

În căutarea noastră de a identifica cauzele aceste rupturi, și anume între activitatea 
de urbanism și nivelul scăzut de punere în practică a prevederilor documentației 
de urbanism, am analizat materialele din arhiva Institutului Național de Cercetare 
și Proiectare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii 
„Urbanproiect” cercetând vechile proiecte de planificare și construcție a satelor sub 
aspectul soluțiilor planimetrice prevăzute în respectiva documentație, iar ca rezultat 
au fost preluate cele mai concludente exemple ce ne pot fi de folos.

  Pentru a ne putea forma o închipuire complexă asupra subiectului, exemplul 
selectat trebuia șa cuprindă o perioada cât mai întinsă de timp, încât să observăm 
evoluția principiilor urbanistice aplicate localităților rurale. Totodată s-a dat 
prioritate situației în care obiectul proiectului de planificare și construcție (adică 
satul) să fie același, pentru a elimina influența diferitor factori variabili în identificarea 
problemelor ce țin de dezvoltarea localității (relieful, tipul de activitate, accesibilitatea, 
distanța față de marile centre urbane ș.a.). Drept rezultat atenția noastră s-a oprit 
asupra satului Roșu din raionul Cahul, pentru care în diferite perioade au fost 
executate trei proiecte de planificare și proiectare (planuri urbanistice generale): în 
anul 1963; 1972; 1981, adică la intervale de 9 ani.

Satul Roșu situat pe magistrala auto R34 în nemijlocita apropiere de or. Cahul, 
reprezintă din tip de vedere morfologic o localitate cu o structură regulată ce și-a 
dezvoltat locuințele pe-a lungul unui râuleț ce se scurge în lunca Prutului și de-a 
lungul magistralei auto. Către anii 1960 locuințele erau dispuse pe câte două străzi 
pe fiecare mal al râulețului și de o parte și alta a magistralei auto, fondul locativ era 
reprezentat de locuințe într-un nivel, în mare parte din lut (fig. 1).
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Primul proiect de planificare 
și proiectare a satului Roșu 
este elaborat în anul 1962 de 
către institutul de proiectări 
„Moldghiproselihozstroi” și 
prevedea modificare completă 
a structurii planimetrice și 
funcționale a satului (fig. 2). În 
primul rând satul trebuia să-și 
modifice dimensiunile fizice prin 
desființarea construcțiilor locative 
din extremitatea nordică și a 
celor situate la vest de magistrala 
auto, totodată fiind desființată 
complet structura rețelei de străzi 
și drumuri. Din punct de vedere 
funcțional satul urma să fie 
construit în mare parte cu locuințe 
colective reprezentate de blocuri 

multietajate cu apartamente de 3-4 nivele, acest tip de locuințe au fost prevăzute în 
partea de nord, în centrul satului și de-a lungul magistralei auto. În partea de sud 
erau prevăzute locuințe individuale cuplate, iar în parte de vest o zonă cu locuințe 
individuale cu un etaj. În partea centrală pe ambele maluri al râulețului urma să fie 
dezvoltată zona verde, instituțiile socio-culturale și cele administrative.

Următorul proiect a fost executat de către „Moldghiproselistroi” în anul 1972 
la momentul construcției magistralei auto R34 așa cum este la momentul de față, 
și prevede amenajarea teritoriilor de-a lungul magistralei menționate (fig. 2). De 
această dată proiectul păstrează integral construcțiile existente de pe ambele părți a 
magistralei auto, partea amplasată la est de magistrală era organizată astfel încât să 
reducă numărul intersecțiilor cu drumul nou construit, plus la aceasta erau prevăzute 
construcția clădirilor individuale într-un nivel tip pentru mai multe porțiuni. Spațiul 
verde și instrituțiile socio-culturale urmau a fi dezvoltate pe malurile râulețului.

Al treilea, cel mai recent proiect elaborat în perioada sovietică, a fost executat 
de către „Moldghiprograjdanselistroi” în anul 1981. De aceasă dată proiectul 
păstrează structura planimetrică constituită istoric a satului cu dispunerea străzilor 
pe ambele maluri al râulețului paralel cu acesta. Construcțiile din extrema nordică 
și cele amplasate la vest de magistrala auto urmau a fi desființate, astfel formându-

Figura 1. s. Roșu, r.-nul Cahul. 
Situația existentă, 1963
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se un spațiu mai compact și integru. Totodată extinderea localității este propusă 
spre nord și sud-est în continuarea planimetriei existente, astfel încât noile zone se 
integrează perfect în țesutul rural existent. Noile zone sunt construite preponderent 
cu clădiri individuale în regim mic de înălțime, doar zonă mică la sud este propusă 
pentru construcția blocurilor multietajate cu apartamente colective, în acest fel 
păstrându-se caracterul rural al localității. Zona verde, instituțiile socio-culturale și 
cele administrative în proiectr ămân să fie dezvoltate în partea centrală a satului pe 
malurile râulețului.

Aceste exemple ne oferă o posibilitate unică de a analiza produsele urbanistice 
realizare la intervale constante de timp, iar concluziile sunt concludente. Activitatea 
de urbanism realiza în mare parte viziuni idealizate pentru localitățile rurale 
oferindu-le forme pe care acestea nu puteau să le îmbrace datorită dificultatea practică 
în realizarea acestora, ori reconfigurarea totală a spațiului construit presupunea 
construcția unui sat nou în locul celui vechi – sarcină imposibilă de realizat în 
practică, datorită volumului de lucru și investiții care nu sunt justificate în vreun fel.

Alt aspect ține de faptul că fiecare proiect devenea produsul artistic al fiecărui 
arhitect șef însărcinat cu misiunea de al elabora. În felul acesta fiecare proiect nu ținea 
cont de prevederile celui anterior, încălcându-se în acest mod principiul continuității. 
Dezvoltarea urbanistică al unei localități necesită de un timp îndelungat pentru a fi 
îndeplinită, deaceea este nevoie ca prevederile urbanistice să aibă continuitate, ori 
în exemplul de față am văzut cum trei proiecte ce vizează dezvoltarea teritorială a 
satului Roșu vin cu soluții diferite de fiecare dată. Iar lucrul cel mai grav este că toate 
proiectete au fost elaorate în cadrul aceluiași institut de proiectare (cu toate că între 
timp acesta își schimba denumirea personalul rămânea același) iar în cadrul unui 

Figura 2. Proiectul de planificare și construcție a s. Roșu, 1963



1 1 0  |  |  1 1 1

 Ș c o a l a  d o c t o r a l ă  ș t i i n ț e  u m a n i s t e

institul în primul rând trebuia să se consulte cu materialele elaborate anterior pentru 
a asigura continuarea proceselor începute.

În concluzie vrem să subliniem că satul moldovenesc a rămas suspendat în 
dezvoltarea sa, epoca sovietică în ciuda forței sale s-a dovedit a fi puțin eficientă în 
ceea ce ține de dezvoltarea satelor, iar aceasta într-o oarecare măsură s-a datorat și 
faptului că activitatea urbanistică, cea care rebuia să formeze cadrul potrivit pentru 
această dezvoltare, raliza produse ce greu puteau fi puse în practică.
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Figura 3. Proiectul de planificare și construcție a unei părți a s. Roșu, 1972
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ȚINUTUL HERȚA – ISTORIC ȘI POPULAȚIE

SÎRBU COSTEL - COSMIN
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

Ținutul Herța este situat pe malul drept al râului Prut, pe cursul superior al aces-
tuia, la nord-vest de actualul județ Botoșani, pe coordonatele geografice de aproxi-
mativ 48° - 48° 15΄ latitudine nordică și 26° 07΄- 26° 25΄ longitudine estică. Formează 
un triunghi aproape isoscel cu baza în râul Prut, cu latura de sud-est întinsă până în 
apropierea râului Siret, formată de vechii codri ai Herței. [6, p. 36]

Istoricul Ioan Murariu consideră că denumirea Herța, pornește de la un român 
cu numele Herțea, teorie  conturată pe un document vechi, scris la Suceava, pe 20 
decembrie 1437, ce amintește printre alte și de „satul lui Herțea, pe Prut”. [6, p. 28]

Administrativ, până în 1775 localitatea Herța și satele din jur au făcut parte din 
Ținutul Cernuți subunitate administrativă a Moldovei. În 1741-1743, la a doua dom-
nie a lui Constantin Mavrocordat, ținuturile au fost împărțite în ocoale, Ținutul Cer-
năuți fiind împărțit în patru ocoale, iar ceea ce se numește acum Ținutul Herța era un 
teritoriu care în cea mai mare parte se afla în componența ocolului Târgului.

După războiul ruso-turc din 1774 și Pacea de la Kuciuk-Kainargi, cu voia țarinei 
Rusiei Ecaterina a-II-a și a sultanului Abdul Hamid, Imperiul Austriei anexează o 
parte a teritoriului Moldovei, ce cuprindea Ținutul Câmpulung-Suceava și o mare 
parte din Ținutul Suceava și Cernăuți, care aveau în componență trei orașe, 226 de 
sate și 52 de cătune, ce ocupau o suprafață de 10.441 km2 și o populație de 71.750 
locuitori, din care 77,33% români.[6, p. 40-41]

Din ținutul Cernăuți, austriecii au ocupat trei ocoale în întregime, iar din ultimul, 
Ocolul Târgului, format din orașul Cernăuți și 31 de localități, austriecii au anexat 
doar orașul Cernăuți și 10 sate( Roșia, Mihalcea, Camena, Cuciurul Mare, Voloca, 
Corovia, Mologhia, Cotul lui Baenschi, Ostrița și Horecea), în componența Moldovei 
din întreg Ocolul Târgului rămânând doar târgul Herța și 20 de sate, care între anii 
1776-1778 au fost reorganizate în componența Moldovei într-un ținut cu numele 
Herța. Un singur sat a fost inclus în ce a mai rămas din Ținutul Suceava, satul Ture-
atca.[6, p. 41] Acesta este momentul în care ia ființă Ținutul Herța.

În 1834, pe 12 februarie, s-a realizat o reorganizare a ținuturilor Moldovei, iar ți-
nuturile Herța, Hârlău și Cârligătura au fost incluse în ținuturi vecine, Ținutul Herța 
fiind transformat într-un ocol al Ținutul Dorohoi, pentru ca după reorganizarea ad-
ministrativ-teritorială a lui Alexandru Ioan Cuza din 1864, ținuturile să fie denumite 
județe, iar ocoalele numite plăși, după modelul Munteniei. Herța a devenit o plasă a 
județului Dorohoi, până în vara anului 1940, anul marilor cedări teritoriale pentru 
Regatul României.  

În vara anului 1940, apoi din nou în anul 1944, Ținutul Herța a fost inclus în 
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componența RSS Ucraineană, după ce a fost ocupat de sovietici, în același timp cu 
Basarabia și Bucovina de Nord. 

În privința teritoriului Ținutului Herța, se poate concluziona cu fraza istoricului 
Ioan Murariu, care pentru a nu lăsa niciun loc de interpretare și pentru a elimina ori-
ce posibilă confuzie în privința Ținutului Herța afirmă în volumul Istoria Ținutului 
Herța până la 1940: „(...)teritoriul Ținutului Herța nu a făcut parte nici din Basarabia 
românească stăpânită de Rusia între 1812-1918, și nici din Bucovina românească stă-
pânită de Austria între anii 1775-1918”. 

Uniunea Sovietică și mai apoi autoritățile ucrainene au încercat să dezrădăcineze 
populația majoritar românească din Ținutul Herța, care la 29 decembrie 1930 numă-
ra 29.247 persoane în toate cele 28 de localități(din care 92,6% români și evrei 6,6%) 
[6, p. 99]. 

E necesar să se menționeze că aceste note ultimative nu au făcut nicio referire în 
privința Ținutului Herța(nici măcar protocolul adițional secret din 23 august 1939 
dintre URSS și Germania), dar și faptul că aveau în conținut falsuri delirante în pri-
vința adevărului istoric(despre Basarabia se afirmă că era „populată în principal de 
ucraineni” în anul Unirii 1918), după cum bine observă și istoricul Ioan Murariu în 
volumul „Istoria Ținutului Herța până la 1940”.

În acest moment este ocupat și Ținutul Herța, dar în urma unui schimb de focuri 
de artilerie și tancuri între cele două tabere, care rămâne și în prezent în afara grani-
țelor României, dar în componența Ucrainei, fost stat membru al U.R.S.S.[4] 

În revista Clipa, academicianul Florin Constantiniu, analizând desfășurarea eve-
nimentelor consideră că trupele sovietice au intrat, din greșeală până în Ținutul Her-
ța, care va rămâne în cadrul U.R.S.S. datorită importanței sale strategice. 

Astfel, a fost ocupat orășelului Herța și satele: Bănceni, Becești, Buda Mare, Buda 
Mică, Cotu Boian, Culiceni, Frunza, Fundoaia, Godinești, Horbova, Hreațca, Lucovi-
ța, Lunca, Mamornița, Mihoreni, Mogoșești, Molnița, Movila, Pasat, Pilipăuți, Poieni 
Regat(Puieni), Probotești, Sinăuți, Slobozia, Ștreanga, Târnauca, Tureatca, Ținteni și 
Văleni.[9]

La data de 2 august 1940 se constituia R.S.S. Moldovenească, chiar dacă hotarele 
noii formațiuni statale nu erau încă fixate definitiv. [2] Apoi, pe 7 august 1940, se 
înființează regiunea Cernăuți. Aceasta era formată din nordul Bucovinei (județele 
Cernăuți, Storojineț și o parte a județului Rădăuți), marea parte a județului Hotin 
din Basarabia și Ținutul Herța, teritorii recent ocupate de la România. Ținutul Herța 
devine parte a regiunii Cernăuți, din cadrul R.S.S. Ucrainene.

Din acest moment începe politica de deznaționalizare, care a fost pusă în practică 
și în instituțiile de învățământ. Universitatea din Cernăuți, la 13 august 1940, a de-
venit o instituție de învățământ de tip sovietic. În locul profesorilor români refugiați 
de teama sovieticilor în România au fost angajați în principal ruși și ucraineni din 
estul Ucrainei și din regiunile centrale ale Rusiei, care erau preocupați mai ales de 
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extinderea influenței limbilor rusă și ucraineană pe teritoriile ocupate. În regiunea 
Cernăuți a fost permisă funcționarea a 538 de școli, 408 ucrainene, 111 în limba 
“moldovenească”, 10 rusești și 9 cu alte limbi de instruire, după cum afirmă Dr. Ion 
Popescu într-un articol din 2005.[7]

Din regiunea Cernăuți au fost rase de pe fața pământului satele: Albovăț, Buci, 
I.G. Duca, Prisaca, Frunza, Ținteni, ultimele trei parte a Ținutului Herța.[3, p. 7]

După instaurarea regimului condițiile românilor de pe teritoriile ocupat au de-
venit insuportabile, mulți încercând să fugă în România. Două dintre tentativele de 
a părăsi spațiul sovietic au rămas întipărite în memoria colectivă și sunt cunoscute 
astăzi drept masacrul de la Lunca și masacrul de la Fântâna Albă. 

La 6 februarie 1941, aproximativ 400 de persoane din satele din stânga Prutului 
(Mahala, Buda, Cotul-Ostriței și Boian) inclusiv copii, au încercat să treacă granița 
în apropiere de satul Lunca pentru a scăpa de tirania regimului sovietic încercând să 
profite de faptul că râul Prut era înghețat.  Autoritățile au aflat de tentativa organizată 
de a fugi din U.R.S.S și s-a pregătit așteptându-i cu cuiburile de mitraliere aproape de 
vamă. Rezultatul: 56 de români au trecut vama, 44 au fost arestați(12 condamnați la 
moarte și 32 închiși 10 ani) și restul uciși.[10, p. 161]

O tragedie asemănătoare a urmat în Duminica Paștelui din anul 1941, aproxima-
tiv două mii de români(din alte surse 200) de pe Valea Siretului din Nordul Bucovinei 
s-au pornit să fugă în România. NKVD-ul a lansat zvonuri printre locuitori că se 
permite trecerea graniței spre România, făcându-i pe mulți locuitori să pornească 
spre România pe 1 aprilie 1941. Dar, la vamă erau așteptați de cuiburi de mitraliere, 
care au secerat grupul de români, dintre toți rămânând doar câțiva în viață, care după 
ce au fost torturați, au fost îngropați de vii.[5]

Deși sunt temporar eliberate de trupele române, sfârșitul Celui De-al Doilea Răz-
boi Mondial se încheie cu o pace prin care teritoriile anexate de URSS din trupul 
României rămân ale U.R.S.S.(R.S.S. Moldovenești și R.S.S. Ucraineană).

 Astfel, reîncepe tragedia românilor din Ținutul Herta. S-au refugiat în 1944 în 
România (potrivit listelor sovietice) 3.218 persoane, adică cca. 10% din populația de 
atunci a ținutului. După război s-au întors înapoi doar 1.254 de persoane.[7]

Chiar din primele luni după reintrarea trupelor sovietice în Bucovina, Basarabia 
și Ținutul Herța a fost redeclanșată teroarea. În luna mai 1944, sovieticii au început 
să efectueze recrutarea în Armata Roșie a tuturor bărbaților între 18 si 50 de ani.[7]

Reintrat în componența R.S.S. Ucrainene, după ce a fost eliberat de trupele româ-
ne pentru aproximativ trei ani, Ținutul Herța este transformat  la 1 decembrie 1946 
într-un raion cu 24 de soviete sătești, conform împărțirii administrativ-teritoriale a 
Ucrainei sovietice. Raionul Herța avea o suprafață de 304 km2 (actualul raion are 316 
km², iar alte surse afirmă că Ținutul Herța avea 351 km2 sau chiar 400 km2), fiind for-
mat din 9 comune cu 32 sate. Raionul reprezenta un areal compact românesc, având 
în componența sa doar un singur mic sat de ucraineni - Mamornița ucraineană.[8] 
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În perioada 1946-1947, pe baza secetei care a avut loc, Uniunea Sovietică a or-
ganizat o foamete în masă asupra populației prin sistemul centralizat de colectare a 
hranei în cantități mari, dar și prin ascunderea intenționată a cerealelor. 

După un prim val de deportări în 12-13 iunie 1941 și o foametea organizată au 
urmat încă două valuri de deportări în 5-6 iulie 1949 și 31 martie - 1 aprilie 1951. 
Între toate aceste perioade deportări s-au desfășurat continuu, dar cu număr restrâns 
de persoane sau pentru cazuri particulare. În cadrul celui de-al doilea val au fost de-
portați și mii de mame și copii. Anatol Petrencu dă cifra de 14.033 de femei și 11.899 
copii, în timp ce numărul bărbaților a fost de 9.864. Valul trei de deportări a fost 
destinat cultului Martorilor lui Iehova, care au fost deportați în Siberia. 

Pentru a șterge urmele originii românești a regiunii, sovieticii au modificat de-
numirea satelor românești dându-le denumiri slave(Ex.: Mihoreni redenumit Pie-
trașivka). Altă metodă de deznaționalizare a locuitorilor Ținutului Herța a fost și 
introducerea grafiei slave în dauna celui latin în școli, instituții și nu numai.

Raionul Herța a fost desființat în decembrie 1962, când teritoriul raionului a fost 
inclus în raionul Adâncata și reînființat la 6 decembrie 1991, în urma Hotărârii Radei 
Supreme a Ucrainei, nr. 1942/6 decembrie 1991.

Deportările centrate pe motive etnice sau religioase, crearea artificiala a „națiu-
nii” moldovenești, distrugerea unor localități, schimbarea toponimelor localităților 
locuite de români, schimbarea numelor proprii prin rusificare(de ex: Sergiu trans-
format în Serghei), colectivizarea forțată, exproprierile, industrializarea brutală și 
forțată prin colonizarea orașelor cu populație alogenă, foametea organizată de au-
torități în anii 1946-1947, rusificarea și ucrainizarea instituțiilor de învățământ, au 
fost mijloace de represiune a populației autohtone românești, de lichidare a culturii 
și identității ei.[3, p. 10]

Aceste lucruri au produs schimbări masive în structura etnică a populației regi-
unii Cernăuți. Astfel, la recensământul din 1989 realizat de Uniunea Sovietică struc-
tura etnică a populației a ajuns să arate astfel:  ucraineni(70,8%), români și moldo-
veni(19,7%), ruși 6,87%, evrei 1,7%,  polonezi 0,5%, bieloruși 0,3%, și restul de 0,2% 
alte naționalități. Cea mai compactă populație românească din Regiunea Cernăuți 
se afla în Raionul Herța, unde dr. Ion Popescu afirmă că în conformitate cu recensă-
mântului din 1989, locuitorii declarați români(și moldoveni) din raion erau majori-
tari în toate localitățile, cu excepția satului Mamornița Bucovineană(români:7,66%). 
La acest recensământ, raionul Herța avea 29.611 locuitori. Tot de la dr. Ioan Popescu, 
aflăm că populația românească era formată din 27.517 persoane(92,93%). Dintre ei 
23.539 se declarau români și 3.978 moldoveni, ultimii din satele Ostriţa, Ţureni și 
Mamorniţa românească din fostul raion rural Cernăuți, format după război, unde 
românii erau trecuți în pașaport drept „moldoveni”.  Erau și 1.569(5,3%) ucraineni, 
431 sau 1,46% ruși, 18 sau 0,06% poloni, 15 sau 0,05% evrei și 61 echivalentul a 0,2% 
alte etnii.[8]
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Politica sovietică de deznaționalizare a continuat și în cadrul statului Ucraina, dar 
într-o măsură mai mică în comparație cu perioada sovietică păstrându-se o parte din 
metodele sovietice precum forțarea separării etnice între români și moldoveni, mo-
dificarea legilor educației în defavoare minorităților naționale, ucrainizarea școlilor 
românești(moldovenești) sau închiderea acestora.

Conform datelor statistice ale ultimului recensământ(2001), Raionul Herța avea  
o populație de 32.316 locuitori, dintre care ucraineni 1.616, ruși în număr de 299, 
români  29.554 și 756 moldoveni. Însumați românii și moldovenii sunt 30.310. Alte 
naționalități sunt reprezentate de un număr de 91 locuitori.[1, p. 9] Procentual reiese 
că români(și moldoveni) sunt 93,79%, ucraineni 5,00%, ruși 0,93%, iar alte naționa-
lități 0,28%. Institutul Național de Statistică ucrainean a estimat în 2015 o populației 
de 32.921 de locuitori, în creștere față de anii anteriori.

În privința evoluției structurii etnice a populației Ținutului Herța, urmărind ta-
belul centralizator(Tabel 1) al recensămintelor populației realizate pe teritoriul Ținu-
tului Herța, din 1930(România), 1989(Uniunea Sovietică) și în 2001( Ucraina) con-
trar a ceea ce ne-am putea aștepta, se poate observa un fapt interesant.

Din 1930, într-un mod surprinzător numărul românilor, (însumat cu al moldo-
venilor, fiind cunoscută problema separării etnice forțate între moldoveni și români) 
din Ținutului Herța a crescut continuu. Se constată că de la 92.6% români s-a ajuns 
în 2001 la procentul de 93.79%, o creștere ușoară de 0,86%. Deși Ținutul Herța a 
trecut prin aceleași politici de deznaționalizare organizate de sovietici după cum a 
trecut întreaga regiune Cernăuți din care face parte, numărul românilor a continuat 
să crească în acest ținut. 

Comparat cu întreaga regiune Cernăuți, constatăm că în regiunea Cernăuți lu-
crurile nu au stat la fel de bine pentru români. Dacă la 1930, teritoriului suprapus 
regiunii Cernăuți avea 28,3 % români, la 1989 numărul lor a coborât la 19,7%. Doar 
după căderea U.R.S.S., numărul românilor a crescut ușor la 20% în 2001.  

Singurul lucru care explică rezistența populației românești din Ținutul Herța la 
politicile crunte de deznaționalizare duse de U.R.S.S. și continuate mai modest de 
Ucraina, constă în faptul că în momentul în care Ținutul Herța a fost luat de sovietici 
existata deja o identitate națională solidă, bine formată, care nu trecuse prin politici 
de deznaționalizare cum mai trecuseră Basarabia sau Bucovina, care până la 1918, nu 
au avut privilegiul de a fi în trupul țării.
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Tabel 1
Centralizator recensăminte populație

Anul 1930*) 1989**) 2001**) UM
Români și Moldoveni 92.6 92.93 93.79 %
Evrei 6.6 ***) ***) %
Alte etnii 0.8 0.31 0.28 %
Ucraineni ***) 5.3 5 %
Ruși ***) 1.46 0.93 %
Total(loc.) 29247 29611 32316 loc.

*)Date preluate din volumul prof. dr. Ioan Murariu, Istoria Ținutului Herța până în anul 
1940, Ediția a II-a, , Editura Vicovia, Bacău, 2010.

**) Date preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică al Ucrainei, http://www.
ukrstat.gov.ua/ (accesat pe 12.05.2018)

***)Numărul populație corespunzător celulei din tabel este parte componentă corespun-
zătoare celulei „Alte etnii”.
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STRATEGII ALE DISCURSULUI ÎN PROZA LUI ANATOL MORARU

ȘESTACOV ELENA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Anatol Moraru, unul dintre reprezentanţii literaturii postmoderniste de la noi, 
aplică deopotrivă o perspectivă minimalistă și alta textualistă în proza sa. Prin felul 
în care a reușit să combine aceste două direcţii, textele sale sunt considerate de către 
critica literară cu adevărat valoroase. Originalitatea narativă a prozei sale rezidă în 
limbajul livresc, supradozat cu umor și ironie, consolidându-se într-un stil care-l 
consacră. Dar și în subiectele pe care alege să le trateze în proza sa: situații cotidiene, 
evenimente culturale din viața unui intelectual din R. Moldova etc. Referindu-
se la proza postmodernistă, Aliona Grati constata că aceasta: „proliferează o lume 
măruntă, marginală, extrem de concretă. Cenușiul, sordidul, cotidianul, lipsa totală 
de idealuri și de orizont al lumii comuniste apar în această proză mai elocvent decât 
în orice analiză intelectualistă” [1, p. 130]. 

Proza lui A. Moraru, deși restrânsă ca volum, îl prezintă pe autor,  după cum 
susţine Maria Șleahtiţchi, drept o „personalitate inconfundabilă și cu mult curaj” 
[2, p. 21]. Prozatorul basarabean aparţine generaţiei tinere a scriitorilor, apreciaţi 
de Mircea Cărtărescu ca fiind cei care „...au asimilat în mod creator un număr 
impresionat de tehnici și atitudini moderne, impuritatea și amestecul genurilor, 
recuperarea și reciclarea trecutului, livrescului ca modalitate de explorare a 
cotidianului, simularea, ficţiunea autobiografică, dispoziţia ludică etc.” [3, p. 93]. 
Și e adevărat că proza lui Moraru este foarte reprezentativă sub aspectul strategilor 
narative și a particularităților de limbaj. 

Preocuparea prozatorilor nouăzeciști s-a axat pe denotarea surselor noi de 
energie, în combinaţie cu cele ale predecesorilor lor, care să pună în circulaţie 
mașina naraţiei. Din punctul nostru de vedere, noua literatură este consecvent 
livrescă, pentru că „cărţile vechi nasc tot cărţi” [4, p. 127], iar textul se transformă 
în existenţa cotidiană vie. Scrierile noilor prozatori, având amprenta memorialistică 
și autobiografică, admite posibilitatea de a parcurge o cursă lungă de reproducere a 
atmosferei asfixiante a ultimului deceniu de comunism.

În întreaga lui proză de inspiraţie urbană cât și rurală, în centru se află intelectualul 
– persoană cu o cultură temeinică și pe care naratorul o evidenţiază și îi conferă 
expresivitate. 

În proza lui A. Moraru studenţii și universitarii de la „Bolţi” reprezintă nucleul 
naraţiunii. Nuvelele, cu un substrat proeminent autobiografic ce au, în fond, aceleași 
figuri de intelectuali, aduc în prim-plan viaţa de la facultate și catedră. Acestea sunt, 
de cele mai multe ori, niște amintiri de temperatură intelectuală și cronici amănunţite 
ale evenimentelor, mai cu seamă, a celor interioare pe care scriitorul le-a parcurs. 
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Vădit stăpânit de amintiri și istorii reale, naratorul conturează în proza sa imaginea 
desăvârșită a orașului „Bolți”, oferindu-i demnitate literară. În cărţile sale de povestiri, 
după cum afirma N. Corcinschi, „campusul universitar, studenţii și profesorii 
întemeiază un topos literar distinct. Forfota pitorească a acestora, intrigile picante, 
nesfârșitele combinaţii erotice constituie sâmburele epic, din care Anatol Moraru 
face un subiect artistic spumos, plin de (auto)ironie, umor și vervă discursivă. Un 
discurs care se (auto)savurează în voluptatea propriului joc de cuvinte” [5, p. 6].

Prin urmare, Anatol Moraru exersează toate posibilitățile tehnicilor narative și 
oferă „revelaţii în materie de limbaj” [6, p. 38], oferind texte impresionante, pline de 
trimiteri livrești și „puzzle-uri de realitate trecute de autor printr-o optică a ironiei sau a 
burlescului” [6, p. 38]. În volumul său de proză scurtă Nou tratat de igienă, firele ţesăturii 
textului sunt în totalitate la discreţia naratorului. Autorul este un deosebit strateg al 
discursului, unde „improvizarea e la ea acasă, irigată cu mult umor și condimentată cu 
multă ironie. Limbajul personajelor este spumos, influenţat (paradoxal!) de engleză și 
nu de rusă, cum suntem obișnuiţi în Basarabia (...). Toate personajele vorbesc cam la fel 
: cu fineţuri livrești și într-un stil marca Anatol Moraru” [6, p. 39].

Povestirile prozatorului reprezintă o dovadă vie a suportului suficient livresc pe 
care îl are autorul, iar însemnările textelor sunt făcute cu migală, lucrate, gândite și bine 
stilizate. Modul ingenios de articulare a frazei se resimte peste tot în proza lui Moraru. 
Strategiile narative folosite în interiorul textelor reprezintă o stilistică individuală a 
autorului. În fiecare povestire simţim preocuparea naratorului de a da o consistenţă 
pronunţat livrescă, intertextualitatea devenind un imperativ de program. Majoritatea 
textelor sale au câte un hyperlink ce trimite la o scriere clasică, la o scenă, la un 
vers, la un fragment dintr-o scriere cunoscută, la diverse personaje literare ale altor 
scriitori. Bunăoară, îl regăsim pe Trofimaș din operele druţiene: „Și ca să captaţi mai 
exact dimensiunile lui Petrică vom face referinţă la un alt protagonist celebru, adică 
la Trofimaș, care, cum bine aţi citit, cunoștea la perfecţie regulile jocului, dar n-avea 
șleapcă...” [7, p. 35], urmat de aluzia făcută la Ion Creangă: „de vorba bărbosului diacon 
din Humulești” [7, p. 35]; iar personajele lui Marin Preda le regăsim în rândurile aceleiași 
povestiri „pălăria însă îi ședea leit ca la Moromete când acesta mergea duminicile să 
dea interviuri în poiana lui Iocan” [7, p. 35]; Mihail Sadoveanu și muntele Ceahlăului 
trezesc din somn identitatea românească, ce pulsează destul de accelerat în textul lui A. 
Moraru: „Chiperceni era un sat de codru, așezat pe valea a două delauri, cu un râuleț în 
mijloc, populat de case construite după proiectele anilor șaizeci. Au coborât în centru, 
lângă școală, și au urcat pe o uliță cândva pietruită. Petrică, aflat în fruntea echipei și 
măcinat de pasiune, impuse un ritm violent de escaladare a muntelui, a Ceahlăului, 
spre exemplu, ca să rămânem în munţii noștri” [7, p. 37]. Descrierile peisajelor textuale 
Moraru le face cu trimitere la creaţia lui Vasile Alecsandri: „De aici, satul, înconjurat 
de pădure, se vedea ca-n palmă. Priveliștea, parcă împrumutată din pastelurile lui 
Alecsandri...” [7, p.37]. Muzica populară naţională cu spirit românesc nu poate fi alta, 
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decât cea a lui Nicolae Sulac: „Radioul naţional transmitea un concert al lui Nicolae 
Sulac...” [7, p. 42]. Titlurile, dar și personajele din alte opere, sugerează faptul că textele 
vor absorbi în spaţiul lor, prin multiple relaţii intertextuale, literatura în ansamblu. 
Astfel, textele se transformă într-o complexitate multietajată, ultrasofisticată, în care 
inserturile intertextuale deţin un rol extrem de important.

Prezentarea fizică și morală a eroilor lui A. Moraru este făcută cu o supradozare 
de ironie, iar pe alocuri e chiar destul de picantă, dacă ne referim la portrete-
caricatură. Exemplificăm prin caracterizarea ironică a Ilenuţei (mireasa) din nuvela 
Love Story: „Și-a făcut apariţia, sfioasă și emoţionată, Ilenuţa, urmată de o prietenă 
ceva mai calmă. Ereditatea pe linie paternă și-a spus cuvântul în ceea ce privește 
cromatica obrazului ei. Trei dinţi din faţă, când zâmbea, erau din metal alb. Ea 
nu-și ascundea ridurile, deși, la sigur, auzise de existenţa unor alifii specializate în 
camuflarea vârstelor feminine. Avea niște ochi de madonă, ce iradiau atâta farmec, 
încât puteau înnebuni o flotă întreagă” [7, p. 40]. Portretul Galinei Timofeevna, 
prietena Ilenuţei din aceeași nuvelă, este pictat în cuvinte ironice și comparaţii destul 
de usturătoare: „Galina Timofeevna avea cam un metru șaptezeci, la vreo douăzeci și 
șase de ani, o faţă rotundă, pulverizată cu pistrui, păr cârlionţat, o gură zâmbitoare, 
ochi mari. Emil și-a amintit involuntar de o «proză» intrată în manualele dintr-o 
altă epocă și intitulată metaforico-socialist «Când murgul zâmbește»” [7, p. 40]. A. 
Moraru mizează pe singularitatea situaţiilor și individualitatea eroilor, inclusiv pe 
comportamentul acestora, dar și pe limbajul pe care îl stăpânesc, pentru a magnetiza 
atenţia cititorului, făcând personajele în felul acesta memorabile.

O altă eroină din naraţiunile sale, Artemiza, este proiectată astfel: „Colega avea 
un bust de manechin, păr blond, ondulat, strâns cu grijă sub boneta imaculată, ochii 
albaștri radiau fericire, buzele vișinii și cărnoase se fremătau voluptos” [7, p. 55]. 
În portretul acestui personaj feminin A. Moraru preia modelul falsei realităţi ale 
manechinului, prototipul în care femeia secolului al XXI-lea tinde să se regăsească. 
Întregul portret ar contura formele exterioare, fiind de fapt și cele ce pot aprinde 
imaginaţia unui bărbat. Această imagine a femeii este preluată și popularizată intens 
în ultimele decenii, fapt pe care autorul îl însinuează cu un umor abudent. Mai mult 
decât atât, superlativizarea celor mai senzuale părţi din corpul feminin impune mai 
degrabă o rea banalizare a acestora, decât un model impus în circulaţie de către autor 
în contextul realităţii cotidiene și reprezintă în cazul de faţă pretextul unei chestionări 
postmoderne a ceea ce constituie în chip prioritar femeia, în sensul ei canonic.

În proza scurtă a lui Anatol Moraru se insistă asupra fiecărui element al nuvelei 
integrat în conformitate cu semnificaţia fundamentală a vieţii, în aspectele ei 
cotidiene, festive, comice, sublime, tragice sau optimiste. Elementul autobiografic 
introdus în textele sale are drept scop să ofere cititorului realitatea brută, lipsită de 
semnificaţii prestabilite. Cititorului îi revine oportunitatea de a participa cu propria 
interpretare la îmbogățirea câmpului semantic a ltextului.
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SPAȚIUL URBAN ÎN DESENELE DE ȘEVALET 
ALE ARTIȘTILOR PLASTICI MOLDOVENI

ŞIBAEV DMITRI
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Desenul stă la baza creației artistice a pictorului. Prin desen plasticianul cercetează 
lumea înconjurătoare, propunând  schema compozițională proprie care îi permite să 
formuleze mesajul artistic. În prezenta lucrare propunem examinarea unui șir de desene 
de șevalet, care prezintă imagini artistice de valoare. Am ales trei artiști, de diverse gene-
rații, cu viziune plastică clasică, figurativă, în desenele cărora este reflectat spațiul urban. 

Unul dintre cei mai de vază desenatori basarabeni, în creația căruia găsim un 
număr impunător de lucrări în care se reflectă istoria, arhitectura și viața cotidiană a 
Chișinăului  este Leonid Grigorașenco (1924-1995). Iată ce scrie criticul de artă Irina 
Calașnicov în monografia „Leonid Grigorașenco” din seria „Maeștri basarabeni din 
secolul al XX-lea”: „Dacă din numeroase elaborări ale acestui om talentat ar fi ajuns 
până la noi numai desenele sale, acestea ar fi suficiente pentru a-l considera pe au-
torul lor un mare maestru al artei basarabene din secolul al XX-lea” [1, p. 15]. Din 
monografia în cauză aflăm că la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, după 
ce a terminat primul an de studii la Școala de Arte din Chișinău, în clasa lui Auguste 
Baillayre, a fost recrutat în armată, la vârsta de 16 ani, neatingând vârsta admisibilă 
pentru mobilizare. Ulterior a servit în batalionul de distrugere.

În anii ’80 ai secolului al XX-lea L. Grigorașenco realizează, pe marginea eveni-
mentelor la care a participat când era adolescent, o serie autobiografică de desene 

cu denumirea generală 
„Tinerețea mea pe timp 
de război”. Din această se-
rie fac parte lucrările: „De 
gardă pe strada Aleksan-
drovskaia” (1986) și „Ul-
timul camion. Chișinău, 
1941” (1988). 

În  compoziția „Ultimul 
camion. Chișinău, 1941” 
putem vedea clădirea Gim-
naziului pentru fete, fondat 
de principesa  Natalia Da-
diani. Lucrarea este reali-
zată pe o coală de hârtie de Leonid Grigorașenco. Ultimul camion. Chișinău, 1941
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culoarea gri, nuanța griului accentuând starea agitată a personajelor și atmosfera în care 
are loc acțiunea. Pentru a obține  iluzia profunzimii, L. Grigorașenco contrapune grupul 
de personaje din primul plan cu grupul din planul secund. Grupul din primul plan este 
plasat într-o umbră. Personajele sunt desenate cu creion simplu și doar unele detalii apar 
în varianta color. La fel, cu creioane colorate sunt prelucrate cutiile și sacii pe care le duc 
soldații. În planul secund vedem grupul de personaje plasat în lumină, desenat cu cu-
loarea albă.  În grupul din primul plan se află  autoportretul artistului plastic. Pe desene 
există notițe scrise de artist, care conferă lucrărilor un aspect intim. 

Partea majoră a patrimoniului artistic al lui L. Grigorașenco o constituie lucrările 
realizate în acuarelă. Lucrul în tehnica respectivă a avut un impact și asupra metode-
lor sale în desen. Plasticianul, fiind acuarelist, acorda o mare atenție calităţii hârtiei. 
În monografia sus-numită, I. Calașnicov menţionează: „Pictorul era foarte selectiv în 
ceea ce privește hârtia pe care lucra. Ai impresia că îi făcea o plăcere aparte să o aleagă 
după culoare și factură pentru eboșele și acuarelele sale. Se pricepea bine la mărci și 
sortimente de hârtie și ținea cont întotdeauna de calitatea ei: albime, nuanță, rugo-
zitate, transparență; verifica meticulos cum reacționează la apăsarea creionului. Pe 
lângă hârtia de diverse grosimi și densități îi plăcea în mod deosebit aceea care avea 
o nuanță și suprafață ușor riguroasă.  În general, a folosit hârtia Ingres sau, pentru 
crochiuri și acuarelă, hârtie bristoleză de înaltă calitate...” [1, p. 15]. Artistul plastic 
ţine cont de calitatea și culoarea hârtiei în soluțiile sale compoziționale. Precum tușa 
diafană de acuarelă doar schimbă nuanța hârtiei, așa și hașurile creionului său colorat 
se întind cu nuanțe transparente de culoare, care deja se contopesc ori se suprapun 
pe culoarea generală a hârtiei, undeva ieșind în evidență, undeva aproape disparând. 

Reprezentant al generației ce urmează este graficianul Alexei Colîbneac, născut în 
anul 1943 în satul Drepcăuţi, judeţul Hotin (astăzi raionul Briceni). În anii 1962-1971 
şi-a făcut studiile la Institutul de Pictură, Sculptură și Arhitectură  „Ilia Repin” din 
Leningrad (astăzi Sankt Petersburg, Rusia), absolvind secția Grafică la academicianul  
Alexei Pahomov.  Printre desenele sale se numără un autoportret realizat în salonul 
de spital. Lucrarea în cauză are tangenţă cu tema lucrării noastre, deoarece chipul 
pictorului apare pe fondalul panoramei urbane ce se observă din fereastra salonului. 
Atât soluția compozițională, cât și limbajul plastic ce predispune pentru detaliere, 
prezintă o reactualizare a formulelor artistice renascentiste în contextul unei alte 
etape istorice. Formele tratate cu meticulozitate care ajută privitorului să perceapă 
caracterul și individualitatea persoanei portretizate se regăsesc în creația mai multor 
artiști moldoveni ce activau în perioada anilor `70 al secolului al XX-lea.  Un voca-
bular artistic asemănător este prezent în picturile Valentinei Rusu Ciobanu – „Por-
tretul regizorului Ion Sandri Șcuri” (1974), „Micul dejun” (1979) ș.a. Revalorificarea 
unor idei anterioare și apelarea la moștenirea Renașterii se regăsește și în creația lui 
Ilie Bogdesco, absolvent al aceluiași Institut de Pictură, Sculptură și Arhitectură „Ilia 
Repin”, cu care A. Colîbneac a avut permanent o relație de prietenie. 
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În lucrarea „Autoportret” 
(1979). A. Colîbneac prezintă 
personajul pe fondalul peisa-
jului văzut din fereastră, care 
deschide privitorului orizonturi 
largi, sugerând astfel puterni-
ca iluzie de adâncime spațială. 
Acest cadru, ce înfăţişează o 
panoramă urbană cu cartiere 
recent construite, ajută privito-
rul să perceapă chipul unui tâ-
năr energic, plin de forțe, aspirat 
spre noi orizonturi. Ideea de „ti-

nerețe” a orașului este accentuată 
de macaraua aflată în dreapta personajului reprezentat.  Repetarea unor elemente 
dezvoltate pe verticală, cum ar fi macaraua, felinarul, turnul de televiziune și antena 
radio aflată pe pervazul ferestrei imprimă discursului vizual o sensaţie de ritmicitate 
cu dimensiune ascensională. 

Perspectiva peisajului și elementele secundare ale compoziției sunt integrate într-o 
rețea de linii trase cu creion simplu și creioane colorate, predominând culoarea albastră 
și cea cafenie. Această structură liniară ajută  la perceperea chipului personajului care 
ne privește atent, pătrunzător. Ținând cont de faptul că lucrarea este un autoportret, 
putem spune că asistăm la un monolog al artistului. Caracterul rigid și precis al liniilor 
este caracteristic graficii lui A. Colîbneac. În cazul portretului examinat precizia hașu-
rilor creionului, care conturează forma, poate fi comparată cu cea a liniilor incizate pe o 
gravură. Prin detalii, claritatea reprezentării și ascetismul vocabularului plastic pe care 
poate să le permită doar un desenator iscusit, lucrarea obține o puternică forță de ex-
presie. În ansamblu, imaginea artistică propusă consolidează spiritul demnităţii și mă-
reției omului ce aparține epocii sale. Lucrarea, având o structură compozițională stati-
că, la nivel de formă, exprimă un mesaj cu încărcătură dinamica, la nivel de conținut.   

Încă un desenator basarabean de factură academică, care apelează adesea la 
peisajul chișinăuian este Ion Serbinov.  Artistul s-a născut în 1946 în orașul Cahul.  
După absolvirea Şcolii de pictură pentru copii din orașul său natal (1958-1961) și 
ulterior a Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chișinău (1964-1968) el 
studiază pictura în Academia de Arte Plastice, Sculptură, și Arhitectură din orașul 
Sankt-Petersburg (1968-1974) la profesorul Boris Ugarov.

I. Serbinov exprimă sentimentele lăuntrice prin intermediul peisajului urban. 
Asemenea pictorilor japonezi din perioada Edo, el arată lumea în permanenta ei 
schimbare, și definitoriu, pentru artist, este percepția momentului actual. 

Hârtia joacă un rol important și pentru desenele lui I. Serbinov, numai el nu o alege 

A. Colîbneac.  Autoportret
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cu grijă pentru un anumit desen, ci 
folosește factura, culoarea și pro-
prietățile ei pentru a reda starea 
lăuntrică personală. Motivele sale 
urbane sunt realizate adesea prin 
fereastră, precum „Peisajul cu Cră-
ciunel” (2018), executat pe o foaie 
de hârtie care imită factura pielii. 
Prin caracterul hârtiei se obține o 
sugestie deosebită a stării sufletești 
a unui om aflat în cartierul de locuit 
cu blocuri înalte. Factura hârtiei su-
gerează privitorului senzația că pe-

isajul urban reflectat în compoziție este văzut prin sticla ferestrei. Artistul nu are grijă 
de rigurozitatea liniilor, aceasta, în cazul de faţă, nefiind importantă – importantă este 
lumina ce creează o ușoară stare melancolică. 

La I. Sebinov există mai multe serii de desene ce emană un caracter optimist și 
buna dispoziţie.  Prezintă interes subiectele realizate în zile însorite de vară, unde 
predomină gama verde suculentă, cu nuanţe mai calde în prim plan și mai reci, 
mai albăstrii în depărtare – procedeu clasic ce sugerează iluzia perspectivei aeriene 
(„Acoperișuri roșii”,  2017;  „Peisaj din fereastră”, 2017). 

Ion Serbinov. Peisajul cu Crăciunel

Ion Serbinov. Acoperișuri roșii

Ion Serbinov. Peisaj din Fereastră
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Artistul  a creat și serii de 
lucrări pe hârtie neagră, unde 
culoarea pastelului primește un 
răsunet deosebit pe fond întu-
necat („Peisaj cu biserica” 2017).

În lucrarea „Înainte de 
ploaie” (2017) plasticianul pre-
lucrează luminile aflate la linia 
orizontului ce apar ca o pată 
deschisă pe fundalul unui cer 
rece și înnourat de culoarea gri. 
I. Serbinov admiră  amurgul de 
vară, un moment al naturii în 
permanentă schimbare. Artistul 

redă frumuseţea cadrului urban, când  razele solare se reflectă de pe pereții clădirilor 
aliniate de-a lungul străzilor, celelalte elemente ale compoziției fiind reprezentate la 
nivel de aluzie și doar se subînțeleg. În primul plan, ici-colo apare câte o creangă sau 
câteva rânduri de ferestre. 

Finalitatea lucrării este de-
finită de I. Serbinov intuitiv 
și nu rațional, ea este atinsă 
atunci când artistul decide că 
a exprimat starea a naturii în 
raport cu impresia personală, 
lăsând spațiu de interpretate 
pentru privitor. Această meto-
dă artistică conferă lucrărilor 
un aspect de studiu rapid și le-
jer, aparent nefinisat, cu rol de 
dialog permanent cu natura. 
Deseori spațiul neprelucrat în 
desenele artistului poate suge-

ra impresia de aer, distanță sau profunzime. Totuși, lucrările sale nu au aspectul unor 
schițe, dar constituie imagini artistice finite.

Artistul plastic preferă să reprezinte zonele orașului în construcţie, pline de viață și 
elan, iar dacă în unele compoziții și apar motivele orașului vechi, ele se înscriu armo-
nios în ambianţa blocurilor înalte („Chișinăul vechi”, 2001).

Dacă L. Grigorașenco, în desenele sale de șevalet, dă preferinţă evenimentelor 
istorice, oferind compoziții complexe cu numeroase personaje, pe A. Colâbneac îl 
interesează caracterul și psihologia omului integrat în cadrul urban, iar peisajul îl 

Ion Serbinov. Peisaj cu biserica

Ion Serbinov. Înainte de ploaie
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ajută în atingerea obiectivului propus. I. Serbinov asemenea lui A. Colîbneac nu se 
axează pe motive istorice, el preferă să contempleze prezentul în devenire, admirând 
frumusețea orașului care se construiește. L. Grigorașenco și I. Serbinov fac parte din 
grupul artiștilor plastici cu o viziune picturală în desen. Compoziția și cromatica 
lucrărilor acestor plasticieni creează o atmosferă deosebită, iluzia spațiului fiind obți-
nută prin intermediul petelor ori nuanțelor cromatice. A. Colîbneac posedă o viziune 
grafica originală – el operează preponderent cu linia ce conturează silueta generală a 
obiectului  sau accentuează anumite detalii, a căror importanță nu este în documen-
tarea realități, dar în constituirea, în ansamblu, a unei structuri grafice complexe, 
percepută ca o poezie ascetică a liniei. 
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ASPECTE DE SISTEMATIZARE ALE TEHNICILOR 
ÎN DESIGNULUI TEXTIL ACTUAL

TOCARCIUC ALINA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Introducere. Privit din aspectul unui rezultat al proceselor sociale, designul textil 
actual este parte a culturii și relatează despre esența timpului, despre metamorfozele 
din societate în perioada dată de timp, precum și expozițiile muzeale în calitate de 
purtători de informație ale culturilor precedente.

La etapa actuală designul textil devine instrument antreprenorial cu caracter co-
mercial, iar în astfel de condiții se pierde componenta spirituală a designului, dispare 
destinația umanistă a acestuia – rolul fundamental al artelor. Tendința dezvoltării 
designului textil actual, ca un fenomen intercultural global, ce se bazează pe tehno-
logii, inovații și extranaționalizare, demonstrează că acesta din urmă diminuează și 
nu dezvăluie diferențele național-culturale. Distrugerea spiritului etnic sub influența 
progresului tehnic și a intereselor comerciale duce la dispariția hotarelor dintre na-
țiuni, inclusiv și a tradițiilor textile. În așa fel, extrem de actuale devin problemele 
păstrării și dezvoltării tradițiilor textile unicate, specifice anumitor regiuni, etnii.

Elucidarea aspectelor de studiu în vederea sporirii influenței culturii textile tradi-
ționale asupra evoluției designului textil actual

Renașterea specificului național și regional în design textil este necesară pentru 
diminuarea caracterului șablonar și impersonal al textilelor produse în condițiile 
industriale. În mod special situația este valabilă pentru Republica Moldova, unde 
industria producerii materialelor textile este slab dezvoltată și deseori produsele tex-
tile importate posedă conținuturi estetice ale altor culturi. În astfel de condiții, fără 
renașterea culturii tradiționale, fără transpunerea trăsăturilor tradiționale în textile 
moderne, dezvoltarea designului textil este echivoc. Se are în vedere refracția trăsă-
turilor caracteristice specifice ale culturii textile naționale în designul textil actual, și 
nu naționalizarea designului textil.

Un exemplu în acest sens poate servi cultura japoneză, în care cultura tradițio-
nală, formată de secole, pătrunde în toate sferele designului actual: ambiental, textil, 
vestimentar etc. Teoreticienii niponi din domeniu puțin diferențiază termenii „de-
sign” de „meșteșug tradițional”, ele devenind aproape sinonime.

La fel cultura tradițională scandinavă se aplică în designul regional (pe teritoriul 
țărilor scandinave), dar și departe de peste hotarele acestora, determinând o direcție 
stilistică impunătoare, inclusiv și în designul textil prin cromatica și ornamentica 
specifică recunoscută.

Istoria dezvoltării designului demonstrează că în același spațiu vital pot coexista 
obiecte vechi și noi, tradițiile naționale și policulturale, formând un mediu specific 
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spiritual. Studiul și înțelegerea armoniei acestora determină crearea noilor soluții de 
design inedit cu transpunerea valorilor originale.

Analiza factorilor de impact ale culturii textile tradiționale asupra evoluției desig-
nului textil actual elucidează următoarele aspecte de studiu:
	 cunoașterea mijloacelor îmbogățirii limbajului plastic actual în baza tradi-

țiilor naționale și regionale; 
	 cunoașterea posibilităților dezvoltării eco-designului, bazat pe tradițiile de 

producere a materialelor textile naturale; 
	 identificarea soluțiilor pentru diminuarea consumarismului prin valorifica-

rea textilelor tradiționale.
Reieșind din primul aspect, designul textil, în formula sa ideală, apare ca o for-

mă de exprimare materială a culturii tradiționale trecută prin prisma artelor vizuale 
actuale, iar elementul esențial al acestora este compoziția. Prin cunoașterea legilor și 
mijloacelor compoziționale, prin operarea lor obiectivă, se atinge armonia formei și 
a conținutului. 

Sistematizarea tehnicilor decorative utilizate în designul textil actual
Pe lângă componenta tradițională, designul textil este influențat de posibilitățile 

tehnicilor de decorare ale textilelor și rolul acestora este extrem de mare, precum 
expresia plastică intuită de autor (designer textile) tangențiază cu tehnica de lucru. 

Tehnicile de decorare a textilelor sunt foarte variate, și, în condițiile unui astfel de 
pluralism este dificil de a găsi un sistem de clasificare. În cadrul studiului se propune 
sistematizarea tehnicilor decorative conform principiilor de modificare ale obiectu-
lui (textilelor) în procesul de lucru (schema 1)

Fiecare categorie din cele expuse conține tehnici care se deosebesc după procede-
ul utilizat – modelarea, crearea și aplicarea. O astfel de abordare simplifică atribuirea 
oricărei tehnici la unul din cele trei procedee, iar în cazul aplicării într-o soluție de 
design textil a procedeelor combinate, tehnica va fi considerată mixtă. 

Activitățile domeniilor tehnologiilor textile sunt orientate spre sporirea calității 
produselor, iar decorarea materialelor textile reprezintă un element semnificativ al 
culturii prelucrării artistice ale acestora. Designul materialelor textile oferă noi solu-
ții, diversificând astfel sortimentul și creând noi condiții de dezvoltare.

Concluzii. Studiul de față reprezintă o componentă de dirijare a procesului de 
instruire și cultivare a beneficiarilor cursului Design Textil orientat spre:

✓ identificarea tehnicilor de modelare, crearea, decorarea textilelor ambientale 
adecvate conceptului artistic;

✓ definirea metodelor de aplicare a principiilor, inclusiv prin propunerea de noi 
idei, în soluționarea design-proiectului textil; 

✓ utilizarea creativă a materialelor și tehnicilor de modelare, crearea și decorarea 
suprafețelor textile în cadrul unui design-proiect specific tradițional.
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✓ proiectarea, după principii și metode fundamentale a designului textil, a lu-
crărilor definite tematic conform tehnicilor tradiționale textile studiate prin schiţe, 
mostre de materiale, variante-mostre de tehnici textile și prototipuri.   

Cunoașterea specificului sistemic al designului textil, racordarea soluțiilor artis-
tice și realizărilor tehnice la tradiția autohtonă, va contribui atât la promovarea va-
lorilor culturii materiale, cât și la cultivarea atitudinii respectuoase față de tradiție, 
identitate a noilor generații. 
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VALENȚE RETORICO-PRAGMATICE ALE 
DISCURSULUI POLITIC.

TOMULESCU  MARIA 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza,” Iași, România

Vorbirea reprezintă activitatea specific umană ce mediază relațiile sociale facil-
itând contactul dintre semeni. Aceasta poate porni, în egală măsură, și dispute sau 
poate „ascunde” mesaje esențiale datorită „energiei sale metaforice”[9] care o fac să 
transmită mesaje  „din ce în ce mai abstracte și mai generale” [9]. Vorbirea este per-
manent creatoare de idei și reprezintă concretizarea acestora în vorbe transmise se-
menilor, de aceea, vorbirea poate fi considerate „singurul mijloc în stare să asigure o 
adevărată comunicare: dialogul.”[9]

Politica a reprezentat dintotdeauna un capitol în care termeni precum 
propagandă, manipulare sau persuasiune și-au găsit reazem solid. Această triadă 
asigură mare parte din reușita implementării unei idei, aderării la o culoare politică, 
la un deziderat, țintă etc. În acest sens, cercetările ce vizează discursul derivă mai ales 
din imposibilitatea de a-l separa de utilitatea sa. Este important nu doar ce se spune, 
ci şi cine spune şi cum spune pentru că „a înţelege limbajul discursului înseamnă a 
înţelege lumea care îl generează, iar pentru a înţelege lumea trebuie să depăşim ca-
drele lingvisticii.” [8]

Consumatorul de media este bombardat zi de zi cu diverse tipuri de discurs care 
au dublu scop: de a informa (cel de suprafață) și de a persuada (cel de substrat). 
Fie caă este vorba despre reclame, discurs politic, bisericesc sau monden, fiecare, 
în mod particular, urmăreşte convingerea receptorului și – automat – manipularea 
(indirectă) a acestuia. 

Lucrarea de față urmărește efectul pe care limbajul îl are receptorilor și se baze-
ază pe un corpus format din două discursuri aparținând a doi lideri politici români. 
Se vizează, așadar, actul comunicării, limbajul privit din perspectiva sa discursivă, 
analizat din punct de vedere retorico-pragmatic. Au fost identificate principalele ca-
racteristici retorico-pragmatice ce formează corolarul discursului politic și efectul 
acestora asupra auditoriului. De asemenea, au fost identificate cele mai eficiente și 
frecvente strategii de manipulare, tehnicile de construire a acestora și mărcile discur-
sive ce le caracterizează. În aceeași ordine de idei, s-au urmărit tipuri de argumente 
folosite, strategii argumentative, dar și figuri de retorică și argumentare în discursul 
politic. Din perspectivă pragmatică, au fost vizate strategiile persuasive utilizate pre-
cum și diverse tehnici de acțiune asupra receptorului. 

Puterea politică intermediată de puterea cuvântului. Sintagma putere politică se 
distinge prin trăsături ce pot fi corelate cu limbajul, tehnicile de întrebuințare ale 
acestuia și măsura în care limbajul influențează dobândirea puterii sociale.
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Astfel, dobândirea succesului politic se bazează pe realizarea de relații și raporturi 
sociale ce se pot stabili doar prin intermediul limbajului și care depind și sunt su-
puse filtrului lingvistic. Procesele comunicaționale și interacțiunea lingvistică devin, 
așadar, o condiție sine qua non pentru stabilirea relațiilor sociale. De asemenea, do-
meniul politic presupune și o componentă coercitivă, în acest sens limbajul și întreg 
ceremonialul comunicational devenind suportul major în emiterea de avertismente 
sau chiar în tipărirea regulilor ce necesită obediență.

Particularități retorice ale discursului politic. Tipuri de argumente
În cadrul unui discurs, demersul argumentativ este unul continuu și presupune 

și o componentă persuasivă. În textele analizate se observă utilizarea a două tipuri de 
argumente care ajută la construcția demersului discursiv. 

◆ Argumentele prin exemplu, ilustrare și model au drept scop evidențierea an-
umitor elemente caracteristice adversarului politic. Se urmărește aducerea în prim 
plan a trăsăturilor negative, scopul discursului fiind unul denigrator.

„[…] să vorbeasă în numele apărării independenței și suveranității naționale cine 
EL?”

”[…] vinovatul principal este ceaușescu. <F> acest om+ FĂRĂ inimă, fără suflet↓   
fără  creier↓ fără rațiune.++ care nu voia să cedeze. un fanatic.”

„ĂȘTIA sînt trădătorii patriei!”
„[…] președintele României↑ NU și-a îndeplinit↑ atribuțiile pe care: le avea prin 

Constituție.”
◆ Exemplul personal. În fragmente precum „[…] sînt și eu stăpânit de emoție 

ca:+ toți cei car’-au vorbit înaintea mea↑+ și ca toți cetățenii acestei țări↑+”; „[…] 
eu mă prezint cu: faptele+ mele+ […] și mai ales din ultimii patru ani” se observă 
rolul central pe care emițătorul și-l atribuie, dorind să dovedească spirit empatic și 
trăire la unison cu „toți cetățenii acestei țări.” De asemenea, faptul că discursul începe 
cu această afirmație ce conține un element deictic personal inclusiv (eu) dovedește 
scopul de a emoționa, sensibiliza și, în cele din urmă, de a convinge receptorul în 
legătură cu veridicitatea celor enunțate.

Strategii argumentative. Pentru atingerea obiectivului communicational, vorbi-
torul apelează la strategii argumentative care-i susțin și validează discursul. Astfel, în 
fragmentele analizate au fost identificate strategii argumentative precum:

◆ Întrebarea retorică.  În cazul acesteia „valoarea argumentativă intrinsecă a 
întrebării este exploatată pentru realizarea unui act de argumentare.”[2] Se pot dis-
tinge două tipuri de întrebări, anume, întrebări slab orientate și întrebări puternic 
orientate, diferența fiind dată de gradul în care îi este lăsată receptorului posibilitatea 
de selecție a unui răspuns (posibilități limitate – posibilitate zero) [1]. În textele ce fac 
obiectul analizei noastre, se observă utilizarea interogației retorice atât ca modalitate 
de a evidenția defectele unei anumite personalități politice, cât și ca metodă de per-
suadare sau de confirmare a unor convingeri. 
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„[…] să vorbeasă în numele apărării independenței și suveranității naționale cine, 
EL?”

„[…] de CE se ferESC oamenii să-și asume răspunderea a ceea ce++ susțin?”
În exemplele prezentate, interogația retorică vizează obţinerea adeziunii inter-

locutorului atât la cele enunţate anterior, cât și la afirmaţiile ulterioare. Receptorul,  
fiind destinatarul unei intervenţii discursive, nu poate decât să aprobe mișcarea sa 
argumentativă. Ceea ce se cere este recunoaşterea de către receptor a punctului de 
vedere formulat de emiţătorul întrebării retorice.

◆ Metafora cu rol argumentativ este un tip de „strategie argumentativă, care nu 
are numai o funcție ornamentală, ci numai semnificantă și cognitivă, ea nefiind o 
deplasare de cuvinte, un transfer lexical, ci o tranzacție între contexte.”[2]

„[…] un fanatic. care STĂpânea cu metode medi┴ medievale. această țară+” 
Scopul acestei intervenții este unul vădit depreciativ, dovadă fiind folosirea unor lex-
eme sau grupuri de lexeme precum „fanatic” și „metode medievale”.

Figuri de retorică și de argumentare. În elaborarea, construirea și menținerea 
demersului lingvistic, sunt folosite, pe lângă strategiile argumentative deja enunțate, 
și figuri de retorică și argumentare, ce au rolul de a potența forța argumentativă a 
discursului. Astfel, în fragmentele analizate au fost identificate figuri precum:

◆ Enumerația: „[…] se VOIA+ a toate stăpânitor, a toate știutor, a toate făcător↑”
„[…] să facă un semn. de+ rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin 

înțelegere cu cetățenii țării↑”
„[…] acest om+ FĂRĂ inimă, fără suflet↓ fără creier↓ fără rațiune.+”
◆ Amplificarea este o figură ce subliniază prezența, prin care se înțelege  

„desfășurarea oratorică a unui subiect, independent de exagerarea cu care este asoci-
ată în general.”[5]

„[…] să facă un semn. de+ rezolvare pe cale normală […] <R> a problemelor 
grave cu care   se.confruntă↓ și econoMIA țării+ situația sociALĂ, situația mateRI-
ALĂ a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din această țară. A ÎMPINS până la 
catastrofă.[brațul drept mișcat aprobatorÎ situația socio-economic’ a țării↑ tensiunea 
politică↑ și se face în cele din urmă vinovat de CRImă odioasă. împotriva poporului.”

◆ Gradația. Exemplul anterior este relevant și pentru a proba existența gradației în 
fragmentele de text analizate, deoarece acceastă figură presupune „a ordona de o ase-
menea manieră cuvintele într-o secvență discursivă, încât ele să prezinte faptele în-
tr-o ordine crescătoare care să asigure un impact deosebit la nivelul auditoriului.”[7]

◆ Repetiția constă în reluarea unui termen sau a mai multor termeni în interiorul 
aceleiași unități discursive.[7]

„[…] să vorbească în numele poporului. să vorbeasă în numele apărării indepen-
denței […]”

◆Sinecdoca este o figură prin intermediul căreia întregul este înlocuit cu partea 
sau viceversa. 
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„[…] a pus în pericol. SOARTA acestei țări.”
Particularități pragmatice ale discursului politic. Strategia persuasivă reprezintă 

„un ansamblu de reguli ce guvernează comportamentul jucătorului în orice situație 
de joc posibilă.”[6] Strategia este guvernată de „scop, reguli (de evaluare a situațiilor 
detaliate și de determinare a mișcărilor următoare), precum și o succesiune de alegeri 
ce traduc un plan.”[6] Aceasta are ca scop persuasiunea. Dintre strategiile persuasive, 
în textele analizate au fost identificate următoarele:

◆ Instrumente sintactice care contribuie la atingerea persuasiunii. Se observă în 
discursurile analizate faptul că se folosesc propoziții scurte, coordanate prin juxtapu-
nere, care captează mai ușor atenția receptorului, mesajul acestora fiind mai simplu 
de identificat. Este știut faptul că frazele lungi sunt obositoare, ducând uneori la plic-
tis. La nivel lexical, discursul se particularizează prin limbaj accesibil  fiind valorifi-
cată atât latura denotativă, cât și cea conotativă a limbajului.

◆ Forța persuasivă a adresării directe. Adresarea directă prin folosirea cu prepon-
derență a persoanei I, a vocativelor și imperativelor are un efect pregnant de convin-
gere asupra receptorului prin aceea că îl face, subliminal, coparticipant la discuție. 

„[…] stimați tovarăși↑ prieteni↑ cetățeni↑++”
„+++ credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”
◆ Forța persuasiva a interogației. În discursurile analizate se observă utilizarea 

frecventă a interogațiilor de tip retoric. Acestea invită receptorul la problematizare și 
meditație asupra temei în discuție, lăsând loc pentru emiterea de răspunsuri la nivel 
mental pentru problema dată. 

„[…] cine EL?
◆ Contraargumentarea și ironia. Discursurile politice ce presupun participarea a 

doi sau mai mulți participanți se caracterizează în primul rând prin caracter polemic. 
Contraargumentul însoțit de ironie, uneori chiar sarcasm, au ca scop anihilarea opiniei 
adversarului politic și evidențierea anumitor aspect legate de viața privată a acestuia. 

Concluzii. În lumina celor enunțate, se poate afirma faptul că limbajul poate 
funcționa ca o armă de care depinde succesul sau insuccesul mai ales când vine vorba 
despre domeniul politic. Forța persuasivă a cuvântului derivă din conotațiile ce aces-
ta le poate avea, din cumulări de sens, polisemantism, jocuri de cuvinte, calambur, 
ironie și, nu de puține ori, sarcasm. Anularea ideilor enunțate de adversarul politic 
este unul dintre dezideratele emițătorului, care folosește toate mijloacele argumen-
tative și persuasive pentru a atinge acest scop și, în cele din urmă, pentru a convinge 
receptorul în legătură cu veridicitatea celor enunțate.

Lucrarea de față prin tematica sa, prin modul de rezolvare și prin rezultatele scon-
tate, se constituie într-un material știinţific care vine să completeze cunoștinţele ac-
tuale din domeniul discursului politic privit din perspectivă retorico-pragmatică ce 
are ca finalitate propaganda, implementarea unor idei și direcționarea receptorului în 
vederea aderării la concepțiile enunțate de către emițător.
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EVOLUȚIA COMERȚULUI BASARABEAN 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

TULGARA TATIANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

În anii 1918-1940, România și-a ocupat locul printre țările care se dezvoltau cel 
mai dinamic în lume. În perioada anilor 1932-1937 venitul național a crescut cu 70%. 
Țara a creat o industrie de construire a mașinilor autosuficientă, a început să introdu-
că tehnologii avansate. Au început să funcționeze fabrici, care produceau toate tipu-
rile de mașini și echipamente agricole pentru producție și de prelucrare a petrolului, 
producția comercială a motoarelor electrice, autobuze și chiar avioane. Către 1938 
România, în plan economic, a încetat să mai fie o țară agrară - industria constituia 
aproape o treime din venitul național, cedând doar puțin în fața agriculturii. [7].

Una din problemele de bază ale economiei Basarabiei în perioada interbelică a 
constituit-o exportul și importul mărfurilor, dezvoltarea comerțului. În acest context 
este cunoscut faptul că comerțul reprezenta schimbul de produse prin cumpîrare, 
vânzare și negoț. [1. 95].

Din primele luni de stabilire a administrației românești în Basarabia, comerțul 
a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. Au fost reglementate o serie de probleme 
legate de activitatea comercianților, fixarea prețurilor, organizarea bazei materiale, a 
piețelor de desgacere, exportul și importul mărfurilor.

Au fost adoptate anumite măsuri și pentru combaterea speculației cu articole ali-
mentare de primă necesitate.

Un rol considerabil în reglementarea dezvoltării comerțului l-a jucat arbitrajul 
comercial. Arbitrii camerelor de comerț și industrie întotdeauna erau aleși din rân-
durile celor mai buni specialiști, soluționau obiectiv conflictele, exercitau asupra con-
tractanților o puternică influiență. [1, 97].

Una din problemele de bază ale comerțului a constituit-o stabilirea prețurilor. 
Comerțul s-a dezvoltat reeșind din situația reală. S-a dus o luptă aprigă între comer-
cianți și producători, pe de o parte și dintre cumpărători și comercianți, pe de altă 
parte. Statul Român a jucat un rol intermediar pentru a apăra interesele consumato-
rilor. [1, 115].

Comerțul basarabean cu animale și carne proaspătă a trecut printr-o criză foarte 
grea, exportul de animale ocupând un loc important în comerțul extern, dar deoa-
rece țările occidentale nu acceptau vitele basarabene de talie mică, întreg exportul 
de vite era îndreptat spre țările din Europa centrală, deoarece țările occidentale nu 
căutau și nici nu acceptau vitele basarabene de talie mică. În anul 1933 sindicatul 
exportătorilor de animale din Chișinău începuse să facă export de probă astfel fiind 
trimise vite basarabene pe piețile Palestinei, Egiptului și a insulei Malta. În așa mod 
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începu exportul spre țările din Orient. În anul 1935 sindicatul basarabean a exportat 
14 mii de capete pe aceleași piețe la care s-a mai adăugat și piața Greciei. [6, 2].

Astfel, creșterea exportului nu a fost primită pozitiv de unele grupări similare din 
alte centre exportatoare ale țării ducând la o neânțelegere și concurență ale minis-
terelor de domenii și al comerțului. Ca rezultat al acestor lupte, a fost luată decizia 
ministerială prin care noul sindicat pentru exportul de vite care fusese înființat la 
Constanța, obținuse privelegii în defavoarea vechiului sindicat basarabean. Ca ur-
mare, această măsură întreprinsă a provocat o stagnare complectă a exportului de 
animale și de carne din Basarabia și exportatorilor nu le convenise să recurgă la ser-
viciile sindicatului din Constanța, încetând astfel exportul. În august 1936, exportul 
vitelor spre piața din Orient a fost stopată.

Un caz al scăderii exportului cu vite se referă la Grecia, unde calitatea vitelor 
basarabene fusese compromisă datorită unor manopere a celor interesați, intenționat 
făcuse ca să fie depistat piro-pneumonie la un transport de vite din Chișinău. Prin 
urmare, Guvernul elen interzise importul de vite prin sindicatul exportatorilor de 
animale din localitate. Însă, sindicatul ceruse o contra-anchetă rezultatul careia au 
descoperit tot substratul concurenței neloiale. În consecințe, prețurile erau în con-
tinuare scădere și exportatorii basarabeni înregistrase pierderi foarte mari. La fel a 
avut de suferit și exportul de vite, boi și porci pe piețele din Austria, Cehoslovacia și 
Germania. [5].

Producția și comerțul cu vin din Basarabia a fost o ramură de bază care, era pe 
ce să dispară din cauza scăderii brusc a prețurilor la struguri și vin, această îndelet-
nicire devenind una din cele mai puțin rentabile. Dar, în acești ani au fost efectuate 
niște schimbări și anume aceste schimbări contă în faptul că Guvernul a obligat toate 
fabricile de spirt să întrebuințeze la fabricarea alcoolului un anumit procent de vin 
nobil, în loc de vin produs din hibrizii producători direcți. Astfel, vinul se scumpise 
și aduseseră beneficii din ce în ce mai mari. Dar, comerțul vinului nu fusese încă bine 
organizat, deoarece era nevoie de o standardizare riguroasă a vinului basarabean 
ca să fie exportat în alte țări. Fără aceste măsuri de standardizare, exportul vinului 
n-avea să aibă perspective.  

Voi specifica câteva cauze ce au determinat criza viticulturii autohtone. Deci, 
această criză avea un caracter local. La congresul de la Laussane, au fost reprezen-
tate 22 de țări viticole, inclusiv și dnul Vladimir Cristi, fost ministru, președintele 
sindicatului viticultorilor din Basarabia, unde se discutase probleme de ordin tehnic 
și altele, făcându-se o dare de seamă asupra situației viticulturii în țările participante. 
[4]. Majoritatea țărilor plasau supraproducția de vin și struguri peste hotare prin 
acorduri comerciale de compensație făcând și sacrificii bănești. În Basarabia criza 
crescuse deoarece nu a fost o legislație bună. A fost pusă în discuție problema spirtu-
lui de cereale care trebuia să fie destinat industriei, asta și a determinat criza viticolă.
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Cauzele crizei viticole:
	 plantațiile de hibrizi, nimeni nu se ocupase de reglementarea plantațiilor de 

vie, oricine cultiva în ce cantitate dorea – astfel, s-au produs cantități enorme de vin 
de calitate inferioară;
	 criză de specialiști în producerea vinului;
	 soluții pentru comercializarea exportului a vinului de calitate.
Menționez câteva declarații făcute de un fost primar al Chișinăului. Basarabia 

considerată cea mai săracă provincie românească în capitaluri deoarece orice țară 
agricolă a fost lipsită de capitaluri libere.  Capitalurile în ruble se pierduse în băncile, 
casele de economii și alte instituții ale Rusiei țariste. Producția autohtonă agricolă, 
fructele, strugurii, nucii, tutunul etc. nu avea marele debușeu anterior. [4].

 În ceea ce privește comerțul cu Rusia, este de relatat faptul că dispăruse ma-
rii producători cu inițiativă, dispăruse exportatorii odată cu căderea rublei și pierde-
rea capitalurilor în băncile din Rusia. Odată cu reluarea  raporturilor cu URSS nu era 
posibil să nu să se producă un schimb de mărfuri chiar în baza intereselor de bună 
vecinătate. Ținând seama că Rusia este așa de mare cu multiple nevoi, se disuta mult 
despre exportul vitelor, a fructelor și vinului. [4].

Concluzii. Este adevărat că nu putem prezice viitorul, dar putem specula asupra 
lui, deoarece viitorul este întotdeauna legat de trecut și prezent.

Ca efect al infuziei științelor sociale cu teorii postmoderne, critice, feministe, 
constructiviste, tradiționalismul psihologiei academice a fost inevitabil „contaminat” 
cu idei care au indus cel puțin modificări de poziție, dacă nu de paradigme. Astăzi s-a 
ajuns să se afirme deschis că, nu de puține ori, prin metodele obiective de investigare 
se obțin „cunoștințe acurate, dar moarte”, deoarece metodele cantitative blochează 
orice informație care ajunge la cercetător pe calea simțurilor [2, 173].

Evoluția social-economică a Basarabiei în perioada interbelică a fost marcată de 
constituire a unui nou sistem comercial autohton, care a contribuit la integrarea eco-
nomiei Basarabiei în cea a României întregite. În această perioadă s-au intensificat le-
găturile comerciale ale ținutului cu piețele de desfacere și achiziție din țară și de peste 
hotare. Basarabia a devenit o regiune importatoare și exportatoare de diferite mărfuri.

Sistemul comercial-financiar din Basarabia a fost organizat și a funcționat în baza 
legislației României, conform prevederilor ei.  Comerțul Basarabiei a constituit una 
din pârghiile care au impulsionat dezvoltarea economiei. Dar acest proces a fost sto-
pat în 1940 de invazia  sovietică, Basarabia nimerind sub regimul comunist. [1, 117].

Culegerile de documente și memoriile publicate în ultimele două decenii, repre-
zintă o însemnată sursă pentru situația economică a populației din Basarabia în anii 
1918-1940 și în general, a trecutului politic și social-economic al provinciei în peri-
oada menţionată.  

În urma celor expuse constatăm că perioada cuprinsă între cele două războaie 
mondiale a însemnat un drum ascendent al societăţii românești, statul naţional uni-
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tar român înregistrând progrese esenţiale incontestabile în efortul de modernizare 
a economiei, cu efecte benefice în toate provinciile sale istorice. Reformele din anii 
1918-1924 au schimbat în mod radical vechile structuri sociale, economice și politi-
ce, dând naștere unei noi Românii, foarte diferite de cea de până la 1918. Totodată, 
la fel de indiscutabil este și faptul că, alături de numeroasele și diversele ei împliniri, 
perioada interbelică a cunoscut și tot atâtea umbre și chiar eșecuri.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRN INFRACŢIUNILE SĂVÎRȘITE 
ÎN STARE DE EBRIETATE 

BEGLIȚĂ LUCIA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantenir”, Republica Moldova

Introducere.  Alcoolismul a devenit unul din factorii ce stabilizează negativ asu-
pra societăţii ce crează o boală foarte gravă în întreaga lume.  Folosirea permanentă 
a băuturilor spirtoase, a substanţelor narcotice conduce la o alterare progresivă și 
generală a organismului intem, distrungând rând pe rând energia fizică, voinţa, in-
telegenţa și ajungând la atrofierea simţului moral. Alcoolismul, narcomania și taxo-
mania este unul din principalii factori sociali ai crimei. Aproximativ cincizeci la sută 
din toate crimele se comit în stare de ebrietate, acest indicator fiind permanent atât 
pentru adulţi cât și pentru minori. Nici criminalitatea, nici beţia nu sunt lichidate în 
nici o ţară, dar statul, societatea luptă cu ele, se străduie să le controleze, să le pună 
obstacole, să le micșoreze influenţa lor negativă asupra dezvoltării societăţii.  

Vinovaţia și gradul răspunderii nu se stabilesc numai în raport cu starea psihică, 
ci și în funcţie de toate împrejurările comiterii faptei.  De menţionat că principalul 
temei al vinovăţiei este intenţia cu care a fost săvîrșită fapta. Criteriul de difinire al in-
tenţiei este discernământul, deoarece făptuitorul trebuie să-și dea seama de rezultatul 
faptei sale, urmărind producerea lui prin săvîrșirea acelei fapte [1].

În dreptul penal responsabilitatea subiectului este considerată ca bază a vinovăţiei 
și a răspunderii penale pentru actele infracţionale.

Săvîrșirea infracţiunii în stare de ebrietate a fost abordat tradiţional în legislaţia și 
în doctrina autohtonă prin prisma problematicii responsabilităţii și iresponsabilităţii 
de a purta răspunderea penală. Lucrurile nu s-a schimbat nici în noua lege penală 
art.24 CP, care prevede răspunderea pentru infracţiunile savîrșită în stare de ebrietate 
urmând prevederile despre responsabilitate și iresponsabilitate individuală.

Consumul de alcool sau de substanţe narcotice cu efect puternic constitue un fac-
tor care însoţește des la săvîrșirea infracţiunii. Ele afectează sistemul nervos central, 
atăcând conștiinţa și voinţa persoanei.

Codul penal din 2002 spre deosebire de cel din 1961, definește atât responsabili-
tatea cât și iresponsabilitatea. Conform art.22 din C.P. al RM, “responsabilitatea este 
starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudi-
ciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voinţa și a-și dirija acţiunile”. 

Responsabilitatea este premisa necesară pentru constituirea subiectului infracţiu-
nii-persoană fizică, precum și pentru stabilirea vinovăţiei sale, tragerea la răspundere 
penală și pedeapsă [2].

Capacitatea de a înţelege cele înfăptuite și conștient de a conduce faptele sale îl 
deosebește pe cel iresponsabil, care nu poate purta răspunderea pentru faptele sale.
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De aceea întrebarea despre temeiurile răspunderii penale a persoanelor ce au să-
vârșit infracţiune în stare de ebrietate, despre prezenţa în acţiunile lor a componenţei 
de infracţiune este strâns legată cu problema responsabilităţii, capacităţii celui ce se 
află în stare de ebrietate de a-și da seama de acţiunile sale și de a-și conduce faptele.

Ebrietatea gravă cu toate că influenţează procesele psihice, totuși nu înlătură res-
ponsabilitatea subiectului și persoana ce a săvârșit infracţiunea în asemenea stare, în 
conformitate cu art.24 CPRM este supus răspunderii penale pe baze generale [3]. Se 
consideră că cei ce au căzut în ebrietate gravă, și-au pierdut responsabilitatea, însă cu 
toate acestea se străduie să întemeieze responsabilitatea conform  căruia subiectul  se 
consideră  responsabil pentru faptele săvârșite dacă el din propria vină și-a provocat 
starea de iresponsabilitate, iar pe urmă a săvârșit infracţiunea. 

 De aceea, în conformitate cu art. 24 al Codului Penal al Republicii Moldova, per-
soana care a săvârșit o infracţiune în stare de ebrietate nu este eliberată de responsa-
bilitatea penală. Cauzele ebrietăţii, gradul și influenţa ei asupra săvîrșirii infracţiunii 
se iau în considerare la stabilirea pedepsei[4]. Excepţie fac cazurile de ebrietate pato-
logică, psihozele alcoolice și cazurile de ebrietate a alienaţilor mintali, când factorul 
responsabilităţii nu e condiţionat de beţie, ci de lezarea creierului.

Conform art.23 din C.P. al RM, “nu este pasibilă de răspundere penală persoana 
care, în timpul săvîrșirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, 
adica nu putea să-și dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale, ori nu putea se le 
dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporale sau 
alte stări patologice ”.

Iresponsabilitatea este o stare maladivă a psihicului dereglează functia reflectorie 
a creerului, în urma cărui fapt se perde capacitatea principală a conștiinţei-conștien-
tizarea [5].

Deci, pesoana iresponsabilă nu este subiect al infracţiunii și, după cum reese din 
art.23 din CP al RM nu este pasibilă de răspundere penală.

Noţiunea de iresponsabilitate, ca și cea de responsabilitate este construită pe baza 
combinaţiei a două criterii: medical (biologic) și juridic(psihologic). Respectiv, pen-
tru a recunoaște un individ iresponsabil instanţa de judecată, ţinând cont de rezul-
tatele expertizei psihiatrice, trebuie să stabilească prezenţa ambilor criterii în timpul 
săvîrșirii infracţiunii. Criteriul medical arată caracterul maladiv al dereglărilor psihi-
ce ale individului, dereglările psihice care nu poartă un caracter maladiv, de exemplu 
starea de afect – stare emoţională puternică de ură, frică nu exclude responsabilitatea. 
Starea de afect fiziologic, care conștiinţa persoanei este restrânsă, iar capacitateade 
a stăpâni actele este limitată, nu reprezintă o dereglare maladivă a psihicului, din 
care cauză nu duce la iresponsabilitate, ci poate doar atenua răspunderea penală și 
pedeapsa (art.76, 146, 156). 

Simpla constatare a criteriului medical nu este suficienă pentru recunoașterea 
responsabilităţii individuli. Aceasta trebue să fie completat de criteriul juridic. Cri-
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teriul juridic(psihologic) constă în incapacitatea persoanei, în momentul săvîrșirii 
infracţiunii, de a conștiintiza caracterul de fapt și pericol social al comportamentului 
său și de al dirija. Pentru a recunoaște persoana iresponsabilă este suficientă prezenţa 
doar a unuia din aceste semne cu condiţia că el să fie determinat de criteriul medical.

Iresponsabilitatea trebue evaluată de fiecare dată în raport cu o anumită faptă sau 
situaţie. Nimeni nu poate fi recunoscut iresponsabil în genere fără a avea o tangenţă 
cu cele comise [6].  După cum rezultă din art.23 alin.2 din CP al RM, institue un 
regim diferit persoanelor care au devent iresponsabile în momentul săvârșirii infrac-
ţiunii. Conform acestei norme ”nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deși a 
săvîrșit o infracţiune în stare de responsabilitate, înainte de pronunţarea sentinţei 
de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică. Faţă de asemenea 
persoană pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, iar după însănă-
toșire el poate fi supusă pedepsei. 

În dreptul penal problema „responsabilitate-iresponsabilitate” ca noţiuni juridice 
ce caracterizează starea psihologică a subiectului în timpul săvârșirii infracţiunilor, 
se elaborează luându-se în consideraţie rezultatele examinării clinice și în deosebi, de 
psihiatria judiciară.

De aceea concluzia cu privirea la responsabilitatea persoanelor despre care se 
vorbește în art.24 poate fi mai bine înţeleasă analizând semnele clinice ale ebrietăţii 
simple și patologice, deosebirea dintre ele.

Componenţa oricărei infracţiuni include în sine semnele ce caracterizează obiec-
tul infracţiunii, latura obiectivă a infracţiunii, subiectul și latura subiectivă a ei.

Subiecte ale infracţiunii pot fi conform art.21 CPRM, persoane fizice, respon-
sabile, ce au atins o anumită vârstă (16 ani, însă pentru unele din infracţiuni – 14 
ani). Dacă a fost cauzat un prejudiciu chiar și considerabil unei persoane de către un 
iresponsabil sau un minor, atunci acesta nu constituie infracţiune. Ei nefiind subiecţi 
ai infracţiunii, nu sunt supuși răspunderii penale.

Ușurinţa cu care pot fi procurate băuturile alcoolice și efectele acestora asupra 
comportamentului social și infracţional explică varietatea, numărul și gravitatea ac-
telor anti-normative, produse sub influenţa alcoolului. Toate formele de violenţă, de 
la vătămări fizice până la omucidere, atestă corelaţiile dintre alcoolism și comporta-
mentul antisocial.

Deoarece agresivitatea și pierderea controlului se accentuează sub influenţa alco-
olului, crește implicit violenţa prin aceea că individul, greșit informat, se crede parţial 
absolvit de răspundere, consideră că răspunderea pentru ieșirile violente vor fi puse 
pe seama alcoolului.

În practica judiciară deseori se întâlnesc cazuri când învinuiţii declară că erau în 
stare de ebrietate și nu ţin minte dacă au săvârșit infracţiunea. În multe cazuri acesta 
este un subterfugiu cu scopul că amnezia va aduce după sine eliberarea de la răs-
pundere sau micșorarea ei. Persoanele care au săvârșit infracţiunea fiind în stare de 
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ebrietate, recunosc de regulă aceasta și deseori exagerează stadiul ebrietăţii. Aceasta 
nu înseamnă că trimiterea la amnezie este întotdeauna întemeiată.  După un somn 
adânc cu care deseori se termină ebrietatea gravă, deseori survine uitarea totală sau 
parţială, care a avut loc mai ales spre sfârșitul beţiei, iar volumul celor uitate este în 
dependenţă de gravitatea ebrietăţii. Amnezia este un somn destul de răspândit al 
ebrietăţii simple și însăși nu poate servi ca temei pentru recunoașterea persoanei 
iresponsabile.

Concluzia este că ebrietatea simplă, în oricare stadiu n-ar fi ea, nu absolvă su-
biectul de la răspundere pentru faptele săvârșite, respectiv nu este temei pentru recu-
noașterea persoanei ca iresponsabile. De aceea, persoana ce a săvârșit infracţiunea în 
asemenea stare de ebrietate, este supusă răspunderii penale pe baze generale.

Starea de ebrietate, oricare ar fi forma ei, influenţând asupra facultăţilor psiho-fi-
zice ale persoanei și prin aceasta, asupra capacităţii ei de a-și da seama și de a fi 
stăpână pe faptele săvârșite în această stare, este firesc ca ea să influenţeze și asupra 
răspunderii penale pentru aceste fapte. Într-adevăr, legea penală prevede dispoziţii 
speciale cu privire la influenţa stării de beţie asupra răspunderii penale. În regle-
mentarea acestei influenţe, legea face distincţie între starea de ebrietate și starea de 
iresponsabilitate, provenită din starea de ebrietate, care a îmbrăcat forme psihopati-
ce. Dacă starea de ebrietate a căpătat forme psihopatice ducând la iresponsabilitatea 
persoanei, caracterul penal al faptei săvârșite în această stare este înlăturat din cauza 
iresponsabilităţii (art.23  CPRM).

Dintre formele beţiei, singura care are acest efect la înlăturarea caracterului penal 
al faptei săvârșite sub influenţa ei, este starea de ebrietate fortuită (accidentală). Potri-
vit dispoziţiei din art. 49 alin. 1 CP român, nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală dacă în momentul săvârșirii acesteia, fâptuitorul se găsea, datorită 
unor împrejurări independente de voinţa lui, în stare de ebrietate completă, produsă 
de alcool sau de alte substanţe.

         Conform  art.24 CP al RM dispune în final că cauzele ebrietăţii, gradul și 
influenţa ei asupra săvîrșirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei. 
Aricolul dat nu diferenţiază expres răspunderea penală în funcţie de diferite situaţii 
și cauze care au provocat starea de ebrietate, acestea din urmă având efect doar asu-
pra pedepsei și fiind rezervate discriţiei judecătorului. Deci, art.78 include săvârșirea 
infracţiunii în stare de ebrietate în lista circumstanţelor agravante, de care instanţa 
de judecată poate să și nu ţină cont, ceia ce ar putea determina involuntar instanţa de 
judecată să reţină starea de ebrietatea doar în sensul agravării răspunderii.

         Este de înţeles faptul că situaţiile în care indivizii intenţionat consumă alcool 
sau alte substanţe pentru a-și da curaj în scopul săvîrșirii infracţiunii, fără de care 
fiind cu conștiinţa trează ei poate că nu ar fi săvîrșit-o, ar fi bine de apreciat în sensul 
agravării pedepsei. Însă atunci cînd infracţiunea a fost săvîrșită în stare de ebrietate 
de către un minor la îndemnul maturilor, sau când efectul acestor substanţe nu le era 
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cunoscut din start, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa, aceste situ-
aţii ar putea fi apreciate drept atenuante ori cel puţin, să nu fie luate în consuderare 
la stabilirea pedepsei.

Pentru hotărârile întrebările ce ţin de cauza răspunderii penale a infracţiunilor ce 
au fost săvârșite în stare de ebrietate, este necesar de luat în vedere de caracterul beţiei 
(binevol, nevoit, neatenţie, pentru curaj, cu scopul săvîrșirii infracţiunii). Beţia nu 
poate fi un factor ce contribue la o pedeapsă mai blîndă, dacă ea este intenţionată, și 
la fel dacă persoana sa adus intenţionat  în așa stare știind că el poate fi foarte agresiv.  

Ar putea exista și situaţii când starea de ebrietate care a însoţit săvârșirea infrac-
ţiunii a fost provocată de niște substanţe administrate persoanei fără știrea sau con-
simţământului acesteia.  În astfel de cazuri persoana nu numai că nu dorește sau nu 
conștiintizează că va ajunge în stare de ebrietate ci nici nu prevede efectul lor. În 
asemenea cazuri trebue să se excludă vinovăţia, iar ca rezultat și răspunderea pe-
nală. Astfel de cauze ale stării de ebrietate  ar trebui să fie menţionate expres în CP 
ca excludere de răspundere penală.  De aici rezultă că starea de ebrietate poate fi nu 
numai un factor atenuant al pedepsei, ci și o cauză care ar exclude vinovăţia, iar în 
consecinţă și răspunderea penală. 
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ANALIZA DOCTRINEI DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND
 PARTICIPAREA PROCURORULUI LA EXAMINAREA CAUZELOR

 PENALE ÎN INSTANŢA DE APEL 

CALENDARI DUMITRU
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Procurorul care participă la judecarea cauzei, trebuie să susţină învinuire în mă-
sura în care este dovedită. Poziţia procurorului nu trebuie să fie legată de concluziile 
indicate în rechizitoriu sau actului de învinuire, ci trebuie să corespundă legii și să 
fie întemeiată. Una din activităţi principale ale procurorului în faza judecării- este 
constatarea și lichidarea erorilor judiciare comise la instanța de fond. Această activi-
tate procurorii îndeplinesc prin declararea apelurilor și recursurilor, precum și prin 
participarea în ședinţele instanţelor judecătorești ierarhic superioare.

Analizănd publicaţiile făcute de către autorii autohtoni, cu referire la tema putem 
menţiona următoarele.

Astfel, Vizdoagă Т. în teza de doctor în drept, susţinută în anul 2002, a analizat 
noţiune de învinuire, care este o activitate procesuală desfășurată de către organele 
și persoanele competente cu scopul constatării vinovăţiei persoanei acuzate și con-
damnarea lui [34]. De asemenea, T.Vizdoaga a analizat probleme privind instituţia 
renunţării procurorului la învinuire [35].

În altă teza de doctor în drept, susţinută în 2005 de către D.Magherescu, au fost 
analizate problemele modificării învinuirii în prima instanţă din punctul de vedere al 
conţinutului și procedurii, precum și rezultatele acesteia [16].

Într-o teză de doctor în drept, susţinută de către Stadniţki L. în anul 2017, a fost 
supusă analizei atribuţiile procurorului la examinarea în prima instanţă a cauzelor 
penale; studierea conceptelor cu referire la „acuzaţie”; identificarea și analiza sco-
pului și funcţiilor procurorului, statutului juridic și rolul acestuia în toate etapele a 
ședinței de judecată; temeiuri și modalităţi de modificare a învinuirii în ședinţa de 
judecată; analiza instituţiei de renunţare la învinuire [29].

Osoianu T. a examinat funcţiile procesului penal. A precizat că, funcţiile, ordinea 
și subiectele care le exercită sunt stabilite prin lege, însă, termenul „funcţia” nu se ex-
plică în lege. Funcţiile procesului penal se grupează în: acuzare, apărare, soluţionarea 
cauzei [19]. Aici, putem menționa art.53 CPP RM [4], care stipulează că procurorul 
care participă la judecarea cauzei penale are funcţie de acuzator de stat. Însă, defini-
rea sau o explicare a funcţiei de acuzator de stat nu o găsim în legea procesual penală.

Despre rolul procesual al procurorului în pocesul penal, Roman D., Vizdoagă T., 
Cerbu A. ș.a., au indicat că, procuror este o persoana responsabilă, care în limitele 
competenţei sale exercită din numele statului urmărire penală, reprezintă învinuirea 
în instanţa de judecată, exercitînd funcţia de acuzator de stat [24]. 
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În „Dreptul procesual penal. Volumul II. Partea specială.” I. Dolea a analizat și a 
descris consideraţiuni generale asupra căilor de atac, hotărîrilor supuse apelului, ti-
tularii dreptului de apel, inclusiv cu descrierea drepturilor procurorului la declararea 
apelului și apelului suplimentar, termenele și declararea apelului, efectele apelului, 
judecarea apelului [5]. Dolea I. în „Codul de procedură penală al Republicii Moldova. 
Comentariu aplicativ.” menţionează că atribuţiile procurorului în instanţa de jude-
cată sunt specificate în art.53 CPP RM, Hătărîrea Plenului CSJ nr.12 din 24.12.2012 
„cu privire la unele chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzei 
penale”. Procurorul prezintă învinuirea în toate cauzele penale în numele statului și 
este obligat de a avea un rol activ. În instanţa de fond procurorul solicită de a cerceta 
toate probele necesare adunate în cadrul urmăririi penale. De acest drept procurorul 
se bucură în continuarea procesului și în instanţa de apel, unde propune să verifice 
și să cerceteze oricare alte probe noi, asupra cărora instanţa trebuie să se pronunţă 
motivat [6, p.152-153]. La capitolul cu denumirea Căile ordinare de apac, secţiunea 
Apelul, sunt prezentate exemple din practica judiciară și cea europeană. Cu privire 
la procuror, se evidenţiează Hotărîrea Plenului CSJ nr.22 din 12.12.2005 „cu privire 
la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel” și paragraful 11 din Hătărîrea 
Plenului CSJ nr.12 din 24.12.2012 „cu privire la unele chestiuni ce vizează participa-
rea procurorului la judecarea cauzei penale” [6, p. 857-902].  

Într-o lucrare colectivului de autori sub conducerea V. Gribincea s-a acordat o 
atenţie deosebită funcţiilor procurorului, în special în domeniul penal, necesitatea 
excluderii competeneţelor procurorului din domeniul non-penal. S-a subliniat că, 
activitatea procurorului trebuie să fie accentuate pe urmărire penală, sub forma de 
conducere și exercitare, și acuzarea de stat, mai puţin analizînd asupra rolului procu-
rorului în instanţa de judecată. În studiul respectiv s-a analizat situaţia existentă pînă 
anul 2012 cu referire la procuraturile de nivelul curţilor de apel cu prezentarea reco-
mandărilor cu privire la realocarea personalului [12]. Însă, nu a fost dată o analiză a 
funcţiilor procurorului în curţile de apel. 

Holban V. menţiona că, fiecare acuzator de stat are maniera proprie de a vorbi, 
stilul său de a prezenta un discurs public, modalitatea personală de construcţie a cu-
vîntării. Au fost elaborate anumite reguli faţă de cuvîntările procurorilor, cu mar fi: 
argumentarea juridică, expunerea corectă, din punct de vedere stilistic, logică, clară 
și convingătoare, bazată pe materialele dosarului penal cercetat; posibil să aibă un 
caracter expresiv, emoţionant, cu folosirea comparaţiilor literare și epitete [13]. 

În „Manualul judecătorului pentru cauze penale” [21, p.261-333] autorii nu nu-
mai prezintă explicarea normelor procesuale, dar și argumentarea prin practica ju-
diciară. Lucrarea prezintă o cercetare multiaspectuală a procesului prin comentarea 
normelor procesual-penale. Această prezintă una din puţine lucrări cu caracter me-
todic și recomandabil privind susţinerea acuzării în instanţele de judecată, prezintă 
un interes nu numai teoretic, dar și practic, inclusiv pentru procurorii. 
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T. Popovici și I.Dolea într-o lucrare susţin că procurorul, fiind titularul dreptu-
lui de apel, exercită apelul în numele statului. Se descrie dreptul procurorului par-
ticipant în instanţa de apel, în cazul declarării apelului de către procuror sau partea 
vătămată, în termen de 15 zile de la data primirii de către parte a copiei apelului 
declarat, poate declara apel suplimentar, cu indicarea motivelor adăugătoare de apel. 
Se descrie etapele examinării cauzei în ordinea de apel, cu necesitatea verificării co-
rectitudinii constituirii ședinţei de judecată, sesizării instanţei de apel, desfășurării 
cercetării judecătorești, petrecerea dezbaterilor judiciare și ascultarea repliciilor păr-
ţilor la proces. Se analizează necesitatea prezenţei inculpatului la ședința de judecată 
a instanţei de apel din punctul de vedere al practicii europene. Se accentuează asupra 
necesităţii redactării corecte a deciziei instanţei de apel și motivarea soluţiei adoptate 
[21, p.379-392]. Însă, nu se analizează detailat atribuţiile și poziţia procurorului în 
instanța de apel.

În „Ghidul acuzatorului de stat” se analizează necesitatea procurorului în pre-
gătirea pentru participarea la judecarea cauzei penale, verificarea materialelor din 
dosarul penal, existenţa circumstanţelor care condiţionează sau exclud tragerea la 
răspundere penală a învinuitului, respectarea competenţei, corectitudinea actului de 
acuzare, necesitatea respectării unui reguli de ordin juridic și etic, cum ar fi: ţinuta 
vestimentară, onorarea instanţei, adresarea către instanţă și participanţilor la proces, 
explicarea poziţiei sale și expunerea concluziei. Interesul prezentei lucrări constitu-
ie și în analiza participării procurorului la etapa cercetării judecătorești, prezentă-
rii probelor suplimentare, pregătirea discursului de către procuror. Practic etapele 
respective au loc și la judecarea cauzei penale în ordine de apel. De asemenea, se 
descrie modalitatea folosirii căilor de atac, inclusiv apelul, atrăgînd atenţia asupra 
respectării termenului declarării apelului și apelului suplimentar [28]. Însă nu se ana-
lizează problemele care apar la judecarea apelului, ex.: citarea martorilor, modifica-
rea, completarea sau renunțarea la învinuire în instanţa de apel etc. 

În altă lucrare, Т. Vizdoagă și A.Eșanu, au analizat problema reîncadrării juridice 
a faptei inculpatului în sensul atenuării. În dependenţă de acuzaţiile aduse unei per-
soane, se organizează o apărare eficientă, întemeiată pe contraargumente, constituind 
o condiţie esenţială a echităţii procedurii garantate de art.6 CEDO. Orice schimbare 
a încadrării juridice, fără ca aceasta să fi constituit obiect al cercetării judecătorești, 
este de natură a leza dreptul la apărare al inculpatului [33]. Asemenea concluzii pot fi 
acceptate și pentru etapa judecării cauzei în ordinea de apel. Însă, nu trebuie de uitat 
că, obiectul judecării cauzei în fond este învinuirea înaintată inculpatului, iar obiectul 
judecării cauzei în ordinea de apel - hotărîrea primei instanţe asupra învinuirii. 

Un șir de autori, Rubis A. [25], Magherescu D. [17], Pușcaș V. [23], Ciobanu S. 
[3], Ursu N. [30], în publicaţiile sale au analizat rolul și atribuţiile procurorului în 
cadrul procesului penal, statutul procuraturii în societate democratică, însă fără refe-
rire și concretizarea asupra poziţiei procurorului la instanţa de apel. 
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Autorii T.Bodrug [2], D.Lazări [14], S.Furdui [8], T.Vizdoagă [32], au analizat 
actul de acuzare al procurorului și renunţarea procurorului la învinuire ca o instituţia 
procesuală, pro și contra acestei instituţiei, inclusiv sub aspectul apărării drepturilor 
părţii vătămate, precum și problemele procesuale a renunţării la învinuire, toate cu 
referire la judecarea cauzei în prima instanţă.

I.Vizdoga a precizat că procurorii valorifică metode de studiere a materialelor 
cauzei elaborate prin experienţa sa practică, capacitatea de a analiza probele și de a 
face deducţii, memoria dezvoltată, capacitatea de a evidenţia esenţialul ce urmează a 
fi stabilit în ședinţă, de a prognoza mersul ei și rezultatul procesului etc.[31]. Practic 
aceleași metode sunt aplicate și în instanţa de apel, cu unele specificări în dependenţă 
de cerinţele apelului.  

Martîncic E. în 1997 analizează atribuţiile și competenţele Curţii de Apel, care 
judeca apelurile împotriva hotărîrilor penale pronunţate în primă instanţă de tribu-
nale, precum și de judecătoria militară, și este o instanţă nouă care, în primul rînd, 
apare în sistemul judecătoresc prin Constituţia RM, art.115 alin.(1), Concepţia re-
formei judiciare și de drept în Republica Moldova din 21.06.1994 și Legea privind 
organizarea judecătorească din 6.07.1995, în al doilea rînd, semnifică instituirea unei 
instituţiei procesule și de drept – apelul [18].  

Donciu A. și Nicoară V. în 1998 analizează hotărîrile adoptate de către instanţa de 
apel în urma judecării cauzei în ordine de apel, imposibilitatea respingerii apelului o 
dată cu casarea sentinţei, inclusiv prin prisma efectului extensiv al apelului [7]. 

Într-o publicaţie din revista „Dreptul” autorul Radu D. Lupașcu, printr-un exem-
plu a practicii judiciare din România, a analizat că, apel peste termen poate declara 
numai partea, referindu-se la inculpatul, care a lipsit atît la judecată, cît și la pronun-
ţare, pe cînd repunerea în termen nu este condiţionată de lipsa părţii de la judecată 
sau de la pronunţare [15].

N.Bobecico într-un articol din revista „Legea și viaţă”, a analizat etapele pregătirii 
cauzei penale pentru examinare în instanţele de apel și de recurs, fiind formulate 
definiţii și sarcinile, descriind conţinutul etapei pregătirii, acţiunile judecătorului-ra-
portor, ca o parte din întreagă actvitate de înfăptuire a justiţiei [1].

S.Furdui în publicaţiile sale [9],[10],[11], a prezentat rezultatele constatate de 
Curtea Supremă de Justiție în activitatea de înfăptuire a justiţiei în anul 2008, cu pri-
vire la analiza activităţii curţilor de apel, cu formularea anumitor concluzii: instanţele 
de apel nu acordă deplină eficienţă prevederilor art.413 și 414 CPP RM, astfel, se 
comit erori judiciare ce nu pot fi corectate de instanţa de recurs și, ca rezultat, după 
casarea deciziei instanţei de apel, cauza se remite la rejudecare. La rejudecare, se ates-
tă situații cînd nu se îndeplinesc indicaţiile instanţei de recurs, prin ce se încălcată 
procedura de rejudecare și limitele acesteia. 

Într-o lucrare, Rusu L. a menţionat că direcţionarea funcţională a activităţii pro-
curorului în instanţa de judecată o reprezintă susţinerea învinuirii, care se exprimă 
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prin comportament activ al procurorului în ședinţa de judecată, orientat spre con-
vingerea instanţei de judecată în vinovăţia inculpatului [26]. 

L.Rusu a menţionat că, pentru procuror, exercitarea căilor de atac constituie un 
mijloc practic prin care își aduce la îndeplinire obligaţia de a veghea la respectarea 
legalităţii în activitatea instanţelor, ca să nu fie afectate interesele generale ale societă-
ţii, ordinea de drept, drepturile și libertăţile cetăţenilor. În baza principiului contradic-
torialităţii în procesul penal, sarcina probatoriului, inclusiv în instanţa de apel îi revine 
procurorului (ex.: Hotărârea CtEDO din 13.01.2005 în Cauza Capean vs. Belgia) [27].

T.Osoianu în „Căile de atac în procesul penal. Îndrumar pentru avocaţi”, destinat 
și pentru studenţii facultăţilor de drept, sub formă de întrebări-răspunsuri, a explicat 
ce fel de hotărîri judecătorești sunt susceptibile căii de atac apelul, subiecţii, termenul 
și efectele apelului, acţiuni preparatorii ale instanţei de apel, etapele de judecare a 
apelului și soluţiile instanţei [20]. Acest îndrumar poate fi folosit și de către procuro-
rii în activitatea profesională.

În „Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a drepturilor omului versus 
Republica Moldova”, iniţiat de președintele Curţii Supreme de Justiţie, Panţîru T. s-a 
exprimat că această constituie o lucrare importantă pentru a conștientiza și a respec-
ta angajamentele asumate [22, p.11]. În lucrarea respectivă a fost prezentat un caz în 
care a fost analizată situaţia admiterii unui apel depus tardiv din cauza că procurorul 
responsabil era în concediu, motivul fiind considerat de instanţele naţionale ca unul 
judicious, iar în opinia Curţii Europene fusese constatată o încălcarea a principiului 
egalităţii armelor (Hotărârea CtEDO din 26.06.2012 în Cauza Ghirea vs. Republica 
Moldova) [22, p.141]. Iar în cauza Dan vs. Republica Moldova, reclamantul a susţinut 
că procesul penal desfășurat la curtea de apel a fost inechitabil, deoarece instanţa l-a 
condamnat pentru prima oară fără a interoga martorii acuzării, bazându-se doar pe 
depoziţiile acestora care au fost considerate contradictorii de către prima instanţă. 
CtEDO a constatat o încălcare a art.6 §1 din Convenţie [22, p.147].

În concluzie, analizînd lucrările menționate se poate evidenţia următoarele: 
1. analiza institutului realizării atribuţiilor procurorului în instanţa de apel la exa-

minarea cauzelor penale nu s-a regăsit în publicaţiile existente, însă s-a menţionat 
unele particularităţi ale acesteia într-un șir de lucrări menţionate, într-un fel sau altul 
se referă la unele probleme în contextul obiectului cercetării. Totuși, publicaţii cu pri-
vire la funcţiile,  atribuţiile și tactica participării procurorului la examinarea cauzelor 
penale anume în instanţa de apel lipsesc.

2. autorii autohtoni care au analizat, în principiu, atribuţiile procurorului la exa-
minarea cauzelor penale în prima instanţă: Vizdoagă T., Covalenco E., Dolea I., Eșanu 
E., Holban V., Gribincea V., Osoianu T., Roman D., Rusu V., Serbinov I., Ursache P.; 

3. procedura judecării apelului presupune aplicarea regulilor generale pentru ju-
decarea cauzelor în primă instanţă, cu excepţiile prevăzute în Partea specială, titlul II, 
capitolul IV, secţiunea 1 din Codul de procedură penală;
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3. cercetările știinţifice publicate au avut ca obiectul cercetării problemele teoreti-
ce și practice ale procesului penal, s-au examinat problemele participării procuroru-
lui la examinarea cauzelor penale în prima instanţă. Lucrări principale sunt: teza de 
doctor în drept cu denumirea „Exercitarea acuzării în instanţa de fond: probleme și 
perspective”, susţinută de către Vizdoagă T. în 2002, și teza de doctor în drept susţi-
nută de către L.Stadniţki în 2017 - „Atribuţiile procurorului la examinarea în prima 
instanţă a cauzelor penale”; 

4. nu s-au cercetat institutul renunţării procurorului la învinuire în instanţa de 
apel, renunţarea la susţinerea apelului declarat de către procuror și efectele asupra 
drepturilor părţii vătămate în aceste cazuri ș.a.; 

5. cercetarea efectuată a instituţiei participării procurorului în prima instanţă, a 
evidenţiat necesitatea conceptualizării instituţiei atribuţiilor procurorului în instanţa 
de apel, a unei etape nu mai puţin de importantă a procesului penal, în rezultatul 
careia se optimizează activitatea procurorului și asigură la ridicarea eficacităţii pro-
cesului penal; 

6. este necesar de a efectua o cercetare cu scopul analizei complexe a concepţilor 
teoretice, jurisprudenţei și normelor procesual penale, inclusiv în comparaţie cu cele 
din alte ţări, referitor la realizarea atribuţiilor procurorului și statutului acestuia la 
examinarea cauzelor penale în instanţa de apel pentru stabilirea eficacităţii și nece-
sităţii modificărilor sau completărilor a normelor procesual penale în vigoare și a 
practicii judiciare existente.
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UTORIZAREA EFECTUĂRII PERCHEZIȚIEI  PRIN PRISMA
 STANDARDELOR CEDO

CARAJELEASCOV CRISTINA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” , Republica Moldova

Aportul considerabil în procedeul de implementare și aplicare a  standardelor 
unanim recunoscute de comunitatea globală privind respectarea drepturilor omului 
pe plan național în cadrul urmăririi penale este atribuită judecătorului de instrucție. 
Acesta din urmă fiind garantul respectării drepurilor omului în cadrul efectuării ac-
țiunilor de urmărire penală legate de restrângerea necesară a drepturilor persoanei în 
vederea atingerii scopului procesului penal în ansamblu.

Percheziția în esența sa aduce atingere unui drept fundamental, dreptul la invio-
labilitatea domiciliului. Pe arena internațională, avem art.8 al Convenției Europene 
a Drepturilor Omului care stipulează că orice persoană are dreptul la respectarea [...] 
domiciliului său. Contituția Republicii Moldova la art.29 prevede această inviolabili-
tate, inviolabilitatea domiciliului, derogările fiind posibile și prevăzute de normele le-
gale.  Art.12 Cod de procedură penală, stipulează dreptul persoanei la inviolabilitatea 
domiciliului, fiind garantat de lege,  protecția acestui drept nu este însă una absolută, 
intervenția va fi posibilă în condițiile stipulate de lege.

Percheziţia domiciliară reprezintă un act procedural ce capătă, în anumite împre-
jurări o importanţă decisivă în soluţionarea cauzei penale prin obţinerea de probe 
absolut necesare stabilirii faptelor sau împrejurărilor în care a fost săvârșită infracţi-
unea precum și a identificării autorului.[14, pag.173]

Așadar, stabilim faptul că dreptul persoanei la inviolabilitaea domiciliul este 
ocrotit de normele internaționale și naționale, însă fiind expres prevăzute cauzele 
când intervenția organelor de drept este necesară și posibilă în vederea curmării ac-
telor infracționale.

Noțiunea de domiciliu în legislația națională este indicată la art.6 pct.11) Cod de 
procedură penală, locuinţă sau construcţie destinată pentru locuirea permanentă sau 
temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, 
cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum și încăperile anexate nemijlocit la 
acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un 
alt loc de uz comun). Prin noţiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înţelege 
și orice teren privat, automobil, navă maritimă și fluvială privată, birou. În speța, So-
ciété Colas Est și alții c. Franței, Curtea a statuat că noțiunea de domiciliu poate privi 
sediile și agenţiile unei societăţi comercial. Toate aceste elemente caracterizează sfera 
intimităţii vieţii unei persoane fizice sau sfera activităţii specifice a unei persoane 
juridice, care trebuie protejate împotriva oricărei ingerinţe exterioare.[6, § 42-43]

Termenul inviolabilitate înseamnă ceva ce nu poate fi violat, încălcat, atins, care 
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se află în mod legal la adăpost de orice urmărire, de orice atingere, încălcare sau pe-
deapsă.[12, pag.240]

Conform art.304 Cod de procedură penală, drept temei pentru începerea proce-
durii de autorizare a efectuării acţiunilor de urmărire penală îl constituie ordonanţa 
motivată a organului învestit cu astfel de împuterniciri și demersul procurorului prin 
care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor respective. La ordonanţă și de-
mers se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni/mă-
suri procesuale. Ulterior în urma analizei minuțioase a circumstanțelor cauzei prin 
prisma actelor anexate raportându-le la normele legale, trecându-le prin condițiile 
triplului test, judecătorul de instrucție decide asupra necesității autorizării efectuării 
percheziției în coraport cu restrângerea drepturilor persoanei.

Percheziția va fi efectuată doar după pornirea urmăririi penale, în cadrul căreia 
va fi autorizată acțiunea respectivă, potrivit rigorilor legislației.

Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, fiecare ingerință care ur-
mează a fi autorizată de către judecătorul de instrucție, trebuie examinată sub aspec-
tul triplului test, și anume, ingerința să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop 
legitim, să fie necesară într-o societate democtarică.

Potrivit art.125 alin.(4) Cod de procedură penală, în cazurile ce nu suferă amâ-
nare sau în caz de delict flagrant, percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe 
motivate a procurorului, fără autorizaţia judecătorului de instrucţie, urmând ca aces-
tuia să i se prezinte imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea perche-
ziţiei, materialele obţinute în urma percheziţiei, indicându-se motivele efectuării ei. 

Prin caz ce nu suferă amânare se înţelege prezenţa pericolului real că se vor pierde 
sau distruge probele; că bănuitul sau învinuitul se poate ascunde în încăperea sus-
pectată ori se vor comite alte infracţiuni. Prin delict flagrant înțelegem infracțiunea 
descoperită în momentul săvârșirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat. 

În speța Guțu c. Moldovei, [3, § 65] reclamantul s-a plâns în temeiul art.8 al Con-
venție, pe faptul că colaboratorii de poliție au intrat în grădina din fața casei, fără a avea 
o autorizație în acest sens prin ce i-a fost încălcat dreptul la respectarea domiciliului 
său. Curtea a constatat că nu se contestă faptul că intrarea poliţiștilor în locuinţa re-
clamantului, în grădina din faţa ei, a constituit o ingerinţă în dreptul lui la respectarea 
domiciliului. O ingerinţă va fi contrară articolului 8 dacă ea nu este „prevăzută de lege”.

Astfel, judecătorul de instrucție, în scopul verificării legalităţii acţiunilor procesuale 
ce nu suferă amânare, urmează a fi informat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore 
de la efectuarea percheziției, materialul prezentat judecătorului de instrucţie trebuie să 
conţină date care ar argumenta necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără 
autorizarea acestuia, [10, pct.2.10] ce urmează a fi motivate prin prisma derogărilor pre-
văzute de lege, cazul ce nu suferă amânare sau delictul flagrant.  Totodată în cadrul aces-
tei ședințe pe lângă procuror va fi citată persoana la domiciliul căreia s-a efectuat per-
cheziția în cauză, pentru a stabili cu certitudine toate circumstanțele importante cauzei.
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Expresia „prevăzută de lege” nu presupune doar conformitatea cu legislaţia naţio-
nală, ci se referă, de asemenea, la calitatea acelei legislaţii. Legislaţia naţională trebuie 
să indice cu o claritate rezonabilă scopul și modalitatea de exercitare a discreţiei re-
levante acordate autorităţilor publice, pentru a le asigura persoanelor nivelul minim 
de protecţie la care sunt îndreptăţite, în virtutea principiului preeminenţei dreptului 
într-o societate democratică.[13, pag.183]

În speța Guțu c. Moldovei, Curtea a notat că niciuna dintre situaţiile descrise 
de legislația națională ce ar justifica efectuarea percheziției fără autorizarea judecă-
torului de instrucție, nu s-a regăsit în circumstanțele cauzei. Poliţiștii nu aveau de 
împiedicat comiterea unei infracţiuni și nu urmăreau o persoană bănuită. În acest 
context, o interpretare extensivă a acestor prevederi ar fi contrară articolului 29 din 
Constituţie.

Scopul legitim urmărit de restrângerea dreptului la inviolabilitatea domiciliului, 
potrivit Convenție se include în limitele securității naţionale, siguranţei publice, bu-
năstării economice a ţării, apărării ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea 
sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăţilor altora.

Scopurile legitime privind necesitatea efectuării percheziției deseori se argumen-
tează prin apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, pe motiv că se încadrează 
perfect în scopul propriu-zis al întregului proces penal. Judecătorul de instrucție în 
cadrul procedurii de autorizare a efectuării percheziției urmează să identifice scopul 
legitim și să-l argumenteze prin prisma circumstanțelor cauzei concrete.  

Privitor la efectuarea unor percheziţii domiciliare, instanţa europeană a arătat 
că statele pot considera necesar la anumite măsuri, precum vizitele domiciliare și 
ridicări de anumite obiecte, pentru a stabili probe materiale ale săvârșirii unor infrac-
ţiuni, cu consecinţa, dacă este cazul, urmăririi autorilor unor asemenea fapte; legis-
laţia naţională în materie trebuie să ofere toate garanţiile împotriva unor eventuale 
abuzuri din partea autorităţilor competente.[1, pag.680]

În speța Camenzind c. Elveției din 16.12.1997,[2, §42,47] Curtea a menționat că 
statele contractante vor recurge la percheziție pentru obținerea probelor în cadrul 
procesului penal oferind protecție adecvată și eficientă împotriva abuzurilor, auto-
rizând această acțiune procesuală în urma analizei proporționalității și necesității 
într-un stat democratic.  

Judecătorii de la Strasbourg, au dat o definiție a cuvântului „necesar” într-o so-
cietate democtarică, în cadrul speței Ollson c. Suediei, [5, § 67] necesitate implică o 
ingerinţă fondată pe o necesitate socială imperioasă și mai ales proporţională scopu-
lui legitim scontat. Astfel, orice interpretare excesiv de îngustă sau vastă a termenului 
necesar este prin urmare respinsă de către Curte, care aplică mai degrabă o politică 
de proporţionalitate. Acţiunea necesară intr-o societate democratică se determină, 
în contextul articolului 8, în raport cu echilibrul atins între drepturile individului și 
interesul public, aplicat fiind principiul proporţionalităţii.
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În ansamblu, principiul proporţionalităţii recunoaște că drepturile omului nu 
sunt absolute și că exercitarea drepturilor unui individ trebuie întotdeauna să fie 
apreciată în raport cu interesul public mai larg. Aceasta este metoda de a ajunge la 
acest echilibru și utilizarea sa este de acum inainte curentă în aplicarea Convenţiei de 
către Judecătorii de la Strasbourg.[11, pag.34]

În speța Kent Pharmaceuticals Limited și alţii c. Marii Britanie,[4] Curtea a statuat 
că, pentru a determina proporţionalitatea unei percheziţii și, implicit, necesitatea sa 
într-o societate democratică, este necesar de a lua în considerație mai multe criterii: 
gravitatea faptei în raport de care se realizează ancheta penală; circumstanţele în care 
s-a decis realizarea percheziţiei, în special existenţa la acel moment a altor probe cu 
privire la existenţa infracţiunii; conţinutul și scopul ordinului de percheziţie, luând 
în calcul natura localului percheziţionat precum și măsurile care s-au luat pentru a 
reduce impactul măsurii la un nivel rezonabil, ţinând cont de posibilele repercusiuni 
asupra persoanelor afectate de percheziţie.

Curtea Europeană în numeroase cauze s-a expus asupra marjei de apreciere a 
statului, marja fiind acordată fiecărui stat contractant în vederea motivării deciziilor 
sale prin prisma criteriile generale aplicabile în cauze concrete. Așadar, judecătorul 
de instrucție analizând circumstanțele concrete a cauzei, trecându-le prin filtrul pro-
porționalității va determina necesitatea ingerinței în coraport cu restrângerea drep-
tului la inviolabilitatea domiciliului.

Percheziția de fapt reprezintă o acțiune de urmărire penală efectuată de organul 
de urmărire penală cu scopul de a descoperi infracțiunea și infractorul, acumulând 
probe necesare anchetei, nefiind din start contrară prevederilor art.8 din Convenție, 
fără îndoială ingerința organelor statului există, dar respectând condițiile impuse, 
Curtea nu va constata o violare a dreptului persoanei.  

Legiuitorul național a statuat importanța dreptului la inviolabilitatea domiciliului 
prin consacrarea expresă a acetui drept în Legea supremă a statului, acordându-i o 
prioritate sporită. Instanțele interne având obligația de a asigura aplicabilitatea prin-
cipiilor statuate atât de legislația națională cât și de principiile invocate în jurispru-
dența Curții, în materia autorizării efectuării perchezițiilor.

Un rol important pe plan național la respectarea dreptului la inviolabilitatea do-
miciliului, reprezintă abilitatea judecătorului de instrucție de a supune unei analize 
minuțioase probele acumulate de către organul de urmărire penală ce vine să justifice 
necesitatea autorizării percheziției, prin identificarea proporționalității dintre dreptul 
persoanei privite ca individ în cadrul unei societăți și interesul societății în ansamblu.

Totodată în cadrul cercetării s-a accentuat necesitatea atingerii scopului procesu-
lui penal, cel de protejarea persoanei, societății, statului de infracțiuni, care într-un 
final poate fi atins doar prin rolul activ al organului de urmărire penală raportat in-
cusiv la aplicarea acelor restrângeri prevăzute în limitele legale. Coraportul dintre re-
strângerea drepturilor persoanei și descoperirea infracțiunii întodeauna au fost două 
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extreme care se completează reciproc, intersectându-se în cazuri expres prevăzute de 
lege, astfel asigurând scopul procesului penal.
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UTILIZAREA SOFT POWER DE CĂTRE FEDERAȚIA RUSĂ 
ÎN TRANSNISTRIA ÎN VEDEREA RESTABILIRII IMPERIULUI

CORMAN CORNELIU 
Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Republica Moldova, ca tânăr stat est-european, continuă să depună eforturi 
considerabile în vederea reglementării conflictului din raioanele de est, care reprezintă 
un obstacol substanţial în dezvoltarea sa și a parcursului său european. Faptul că până 
la momentul actual reglementarea politică a acestui conflict nu a înregistrat succese 
semnificative se datorează în primul rând contradicţiilor de interese a marilor puteri 
în această regiune. 

În prezentul studiu ne-am propus să analizăm modul de exercitare de către 
Federaţia Rusă (cel mai implicat actor internaţional în zonă) a influenţei sale în 
regiunea transnistreană, prin intensificarea mijloacelor de „soft power” în combinaţie 
cu cele „hard power”, în contextul promovării propriilor interese. Conceptul de „soft 
power” a apărut la nivel academic încă în anul 1990, fiind formulat de cercetătorul 
american Joseph Nye. El proclamă elemente precum folosirea puterii cuvântului, 
a simbolurilor, a elementelor culturale sau religioase în detrimentul forței brute 
[4]. Aprofundat la începutul secolului XXI, conceptul de „soft power” a accentuat 
folosirea diplomaţiei culturale și a altor instrumente conexe precum valorile politice 
și relaţii economice, care pot modela comportamentul altora actori în direcţia 
dorită [7]. Ţinem să menţionăm aici că la etapa actuală interesele Rusiei în regiune 
sunt contradictorii celor ale Republicii Moldova, care tinde să se alăture statelor 
democratice europene, proiectând această abordare asupra conceptului de soluţionare 
a conflictului transnistrean. Federaţia Rusă, care urmărește alte planuri ce presupun 
restabilirea fostului imperiu, a transformat de facto regiunea transnistreană într-un 
instrument de presiune asupra Republicii Moldova, încercând astfel să tempereze 
dorinţa Chișinăului de a ieși de sub influenţa rusă. Însăși președintele Parlamentului 
de la Chișinău, d-ul Andrian Candu a recunoscut la 13 noiembrie 2017, că începând 
cu anul 1992 Moldova se află sub o presiune diplomatică permanentă a Federaţiei 
Ruse și în pofida cedărilor făcute de partea moldovenească, Rusia nu și-a retras trupele 
din regiunea transnistreană [1]. Declaraţia vine în contextul propunerii Moldovei 
de a aborda la Asambleea ONU problema retragerii trupelor ruse din regiunea 
transnistreană, subiect care a fost amânat pe un termen nedeterminat. La modul 
practic constatăm că Kremlinul a instituit un control deplin asupra administraţiei de 
la Tiraspol. Acest lucru se exprimă la nivel politic, economic, cultural și militar. În 
continuare ne v-om referi la pârghiile utilizate de Moscova în stânga Nistrului pentru 
a-și menţine controlul politic asupra regiunii date.    

La moment observăm o dependenţă majoră a conducerii regiunii transnistrene 
de clasa politică rusă și mai ales de guvernul Rusiei. În particular, la nivel legislativ, 



1 6 0  |  |  1 6 1

 Școala  doctorală  șt i ințe  jur idice ,  polit ice  ș i  soc iolog ice

se atestă o interacţiune permanentă dintre sovietul suprem transnistrean și cele 
două camere ale legislativului rus (Duma de Stat și Consiliul Federaţiei). Partidul 
transnistrean „Obnovlenie”, care deţine majoritatea mandatelor în sovietul suprem 
și care reprezintă de facto exprimarea monopolului politic al holdingului „Sheriff ” 
în stânga Nistrului, are semnat din 27 noiembrie 2007 un acord de cooperare cu 
formaţiunea politică rusă „Edinaia Rossia”, care de asemenea deţine majoritatea 
mandatelor în Duma de Stat a Federaţiei Ruse. De asemenea, partidul comunist 
transnistrean în frunte cu Oleg Horjan (deputat în sovietul suprem) cooperează 
activ cu deputaţii comuniști din Duma de Stat. Și partidul naţionalist rus „LDPR” (în 
frunte cu V.Jirinovskii) dispune de o filială transnistreană, care era condusă anterior 
de R.Hudeakov. Acest fapt i-a permis lui R.Hudeakov să obţină mandatul de deputat 
în Duma de Stat a FR în mai 2012, după ce deputatul rus „LDPR” A.Ostrovskii a fost 
ales guvernator al regiunii Smolensk. Totodată, în aceiași perioadă (28 martie 2012) 
un alt reprezentant transnistrean Aliona Arșinova (lidera mișcării naţionaliste ruse 
de tineret din transnistria – „Prorîv”) a obţinut mandantul de deputat în Duma de 
Stat a FR din partea partidului „Edinaia Rossia”. La acel moment ea exercita funcţia 
de co-președinte al mișcării ruse „Молодая Гвардия Единой России”, care face 
parte din mișcarea pro-Putin „Общероссийский народный фронт”).

În rezultatul parteneriatului dintre partidul transnistrean „Obnovlenie” și cel 
rus „Edinaia Rossia”, începând cu anul 2008 a fost instituit un proiect de acordare 
a ajutorului financiar pentru sprijinirea pensionarilor din regiune, care primesc 
până în prezent un supliment lunar la pensii de 10-15 $, oferit de guvernul rus. De 
asemenea, a fost instituit, începând cu anul 2006, un acord de oferire de burse de studii 
în instituţiile superioare de învăţământ din Rusia pentru absolvenţii transnistreni, 
anual fiind acordate între 100 și 200 de burse [11]. Totodată, în baza acestui acord de 
cooperare, în anul 2016 formaţiunea politică transnistreană „Obnovlenie” s-a implicat 
masiv în organizarea și desfășurarea alegerilor în Duma de Stat pe teritoriul regiunii 
transnistrene. Scrutinul s-a desfășurat în septembrie 2016 și la el au participat 57 200 
persoane posesoare de pașapoarte rusești [12]. Majoritatea alegătorilor (83,2%) au 
votat candidaţii partidului „Edinaia Rossia” precum Artur Turov și Serghei Cijov, 
care au vizitat regiunea transnistreană în perioada electorală și au făcut campanie în 
favoarea formaţiunii ruse pe care o reprezintă [3]. La alegerile pretinsului președinte 
transnistrean din decembrie 2011, liderul partidului „Obnovlenie” de atunci 
A.Caminschii (spicherul sovietului suprem) se poziţiona drept candidatul Moscovei, 
beneficiind de un sprijin mediatic masiv din partea mijloacelor mass-media ruse. 
La moment partidul transnistrean „Obnovlenine” este condus de Galina Antiufeeva 
(pretins prim-vicespicher al legislativului de la Tiraspol), care în trecut a exercitat 
și funcţia de președinte al uniunii comunităţilor ruse a orașului Tiraspol, fiind și 
președinta comunităţii ruse „Russkii Dom”. 

În cursul anului 2017, autorităţile separatiste transnistrene au lansat o amplă 
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campanie informaţională împotriva deciziei Chișinăului și Kievului de a institui 
controlul comun de frontieră la punctul de trecere Kuciurgan. Această campanie a 
fost preluată și de mass-media rusă, care contribuia la formarea imaginii de „victimă” 
a transnistriei în faţa acţiunilor „restrictive” impuse de Moldova și Ucraina, doar 
pentru faptul că regiunea păstra orientarea pro-rusească [10]. Ca rezultat al acestei 
campanii, la 7 iunie 2017, Duma de Stat a Rusiei a adoptat o declaraţie „cu privire la 
tendinţele negative în evoluţia situaţiei în jurul Transnistriei în legătură cu acţiunile 
autorităţilor Republicii Moldova și Ucrainei” în care a îndemnat conducerea 
Moldovei și Ucrainei să renunţe la „presiunea asupra transnistriei”. Declaraţia a fost 
votată de 386 de deputaţi prezenţi la ședinţă [5]. Acţiunea respectivă indică clar la 
relaţia strânsă de colaborare dintre conducerea transnistreană și camera inferioară a 
legislativului rus, care seamănă mai mult cu o relaţie de tutelă politică. 

La 18 martie 2018, conducerea transnistreană s-a mobilizat maximal în vederea 
organizării și desfășurării alegerilor președintelui rus pe teritoriul regiunii. Ca 
rezultat rata de participare la scrutin a fost una record – 73 947 de alegători, dintre 
care 96,4% și-a acordat voturile pentru candidatura lui Vladimir Putin [13]. Alegerile 
au fost monitorizate de 87 observatori delegaţi de către „Общественная палата РФ”. 
La alegerile precedente din martie 2012, la urnele de vot sau prezentat 50 368 de 
alegători transnistreni. La moment, în stânga Nistrului circa 200 mii de persoane 
posedă cetăţenia rusă și acest număr este în creștere. În același timp constatăm 
că autorităţile transnistrene refuză să desfășoare pe teritoriul controlat alegeri 
desfășurate de autorităţile constituţionale, chiar dacă în stânga Nistrului peste 300 
mii de persoane posedă cetăţenia moldovenească, obstrucţionându-le astfel dreptul 
de a beneficia de toate drepturile constituţionale ce le oferă legislaţia moldovenească. 

Cât privește cooperarea la nivelul executivelor transnistrean și cel rus, aici este și 
mai evidentă implicarea Rusiei. Începând cu 21 martie 2012, președintele rus V.Putin 
a numit un reprezentant special al său pentru transnistria, pe Dmitrii Rogozin (vice-
premierul rus), care a patronat până recent (mai 2018) relaţiile de cooperare dintre 
cele două părţi. Executivul transnistrean și cel de la Moscova dispun de o relaţie 
strânsă de cooperare, care include gestionarea patrimoniului rus în regiune (centrala 
electrică de la Kuciurgan, centrul radio „Maiak”, uzina Odema, Moldavkabeli, 
etc), a gazoductului magistral a concernului rus „Gazprom” de export a gazelor 
naturale spre Balcani, a tranzacţiilor financiare externe operate de sistemul bancar 
transnistrean, prin conturi corespondente în băncile din Federaţia Rusă, acordarea 
asistenţei de expertiză, etc. De asemenea, partea rusă alocă periodic administraţiei 
transnistrene sprijin financiar nerambursabil direct pentru stabilizarea economiei 
regiunii. Astfel, cu câteva zile înaintea desemnării lui Dmitrii Rogozin în această 
funcţie, la 16 martie 2012, la Moscova s-a desfășurat ședinţa Consiliului de securitate 
la care s-a decis acordarea în regim de urgenţă Tiraspolului suma de 150 milioane 
$, în calitate de ajutor financiar pentru evitarea declinului economic alarmant (70 
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mil. $ pentru restabilirea rezervelor valutare, iar restul la discreţia a.n. președinte 
de atunci Ev.Șevciuc) [2]. În perioada anilor 2013-2016, guvernul Rusiei a finanţat 
prin intermediul ONG-ul rus „Integrarea eurasiatică” construcţia în regiunea 
transnistreană a 14 obiecte sociale (școli, grădiniţe, spitale) în sumă de peste 120 
milioane $. Conducerea transnistreană este prezentă frecvent la Moscova unde 
negociază în principal noi ajutoare pentru regiune în schimbul loialităţii politice 
manifestate. Astfel, în anul 2017 liderul separatist transnistrean V.Crasnoselischii a 
vizitat de 10 ori orașul Moscova, iar în anul 2018 – deja de 3 ori.  

Totodată, se constată o unitate în poziţiile Moscovei și Tiraspolului în cadrul 
procesului de reglementare a conflictului transnistrean, unde ambele părţi optează 
doar pentru soluţionarea problemelor cu caracter social-economic și evită abordarea 
problemelor politice, în special problema determinării statutului regiunii în cadrul 
Republicii Moldova reunificate. Spre exemplu în cadrul ultimei sale vizite la Tiraspol 
din 15 mai 2018, S.Gubarev (reprezentantul MAE al FR la negocieri) s-a referit doar 
la importanţa rezultatelor practice în cadrul dialogului molto-transnistrean din 
ultimele luni, exprimând disponibilitatea Rusiei de a sprijini în continuare realizarea 
înţelegerilor practice în domeniul reglementării conflictului (punctele incluse în 
protocolul de la Berlin și Viena). În același timp el a trecut cu vederea necesitatea 
abordării problemei de bază a negocierilor – elaborarea statutului regiunii în cadrul 
Republicii Moldova reintegrate, în timp ce reprezentanţii Tiraspolului se opun 
categoric discutării acestui subiect. Totodată, conducerea regiunii transnistrene 
promovează tranșant un vector politic extern secesionist faţă de Moldova, axat 
pe obţinerea recunoașterii internaţionale a pretinsei „statalităţi” a transnistriei, 
bazându-se pe rezultatele referendumului din 17 septembrie 2006. De asemenea, 
atât reprezentanţii Rusiei, cât și cei ai administraţiei transnistrene se opun categoric 
iniţiativei Chișinăului privitor la retragerea trupelor și armamentului rus dislocat în 
stânga Nistrului, cât și transformarea actualei operaţiuni de pacificare din Zona de 
securitate într-o misiune civilă cu mandat internaţional. Se atestă și unele interferențe 
din partea Rusiei asupra reprezentanţilor occidentali în cadrul procesului de 
negocieri. Astfel, aflat la Moscova într-o vizită privată la Academia Diplomatică, 
Franco Frattini (reprezentantul special al președintelui în exerciţiu al OSCE pentru 
problema transnistreană) a calificat la 28 februarie 2018 drept „rupte de realitate” 
cerinţele Chișinăului faţă de Federaţia Rusă de a-și retrage trupele militare din 
stânga Nistrului [8]. Mai mulţi experţi precum V.Socor, O.Nantoi au calificat această 
declaraţie drept rezultatul influenţei relaţiilor personale amicale ale lui F.Frattini cu 
S.Lavrov (ministrul rus de Externe).   

Federaţia Rusă și regiunea transnistreană au instituit reprezentanţe care pot 
fi ușor transformate în cazul unor condiţii externe favorabile în reprezentanţe 
diplomatice. Astfel, începând cu anul 2007 Tiraspolul a deschis o reprezentanţă a sa 
la Moscova. Ţinem să accentuăm aici faptul că în perioada 13 ianuarie – 22 martie 
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2017, funcţia de pretins reprezentant al președintelui transnistrean în Federaţia 
Rusă și șef al reprezentanţei transnistrene la Moscova a fost exercitată de Alexandr 
Caraman (pretins ex-vicepreședinte transnistrean și pretins ex-ministru de externe al 
„DNR”) [6]. Numirea respectivă, chiar dacă a fost de scurtă durată, reflectă legătura 
strânsă a regiunilor separatiste din spaţiul post-sovietic aflate sub un centru unic de 
influenţă de la Moscova. Tot în anul 2007, Ambasada Rusiei la Chișinău a deschis 
la Tiraspol un punct consular în deplasare, motivând cu fluxul masiv de cereri din 
partea locuitorilor regiunii în vederea obţinerii cetăţeniei ruse, unde secţia consulară 
a ambasadei nu mai făcea faţă cererilor [15]. În anul 2013 acest punct a trecut într-un 
edificiu nou, lărgindu-și suprafaţa și numărul de angajaţi [16]. 

Cât privește relaţiile de cooperare a legislativului transnistrean cu cel de la 
Chișinău, se constată mai curând o lipsă de cooperare, chiar dacă reprezentanţii 
Parlamentului Republicii Moldova au lansat iniţiative în vederea stabilirii unui 
dialog direct. Astfel, președintele Parlamentului Andrian Candu a încercat în prima 
jumătate a anului 2015 să stabilească un astfel de contact, iniţiativă care însă a 
rămas fără răspuns din partea reprezentanţilor legislativului de la Tiraspol [9]. În 
schimb, administraţia transnistreană adoptă decizii care sfidează direct autorităţile 
constituţionale și abordarea tolerantă a Chișinăului în cadrul negocierilor. Spre 
exemplu la 18 februarie 2017, Vadim Crasnoselischii a semnat un decret în care a 
adăugat două noi date în calendarul sărbătorilor „marcante”  în regiunea separatistă 
transnistreană: 2 martie - „ziua începutului respingerii agresiunii ample a Republicii 
Moldova” împotriva nerecunoscutei republici din stânga Nistrului și 12 iunie – „ziua 
naţională a Rusiei”. Iar la 12 aprilie 2017, legislativul transnistrean a adoptat în lectură 
finală un proiect legislativ, care autorizează utilizarea drapelului Federației Ruse în 
egală măsură cu actualul drapel al regiunii separatiste, ce urma a fi arborat pe sediile 
instituţiilor puterii transnistrene. La 27 aprilie V.Crasnoselischii a semnat proiectul 
legislativ în cauză (№ 90-З-VI), care stabilește modalitatea de utilizare a drapelului 
Federaţiei Ruse în regiunea transnistreană. Anterior, cadrul legislativ transnistrean 
a fost completat cu amendamente ce presupuneau penalizarea criticilor la adresa 
Rusiei. Astfel, începând cu 11 iulie 2016, în codul penal și administrativ transnistrean 
s-a introdus răspunderea penală și administrativă pentru negarea rolului pozitiv al 
Rusiei în operaţiunea de pacificare de pe Nistru (pedeapsa maximă fiind privaţiunea 
de libertate pe un termen de până la 7 ani) [14]. În același timp, simbolica de stat a 
Republicii Moldova este interzisă în stânga Nistrului, iar tentativele de arborare a 
drapelului moldovenesc la careurile de început a noului an școlar 1 septembrie în 
școlile cu predare în grafia latină din stânga Nistrului sunt aspru suprimate, ca și cele 
de intonare a imnului de stat moldovenesc. 

În concluzie menţionăm că rezultatele studiului efectuat ne permită că determinăm 
o legătură strânsă de dependenţă politică dintre conducerea regiunii transnistrene și 
cea a Federaţiei Ruse. Chiar dacă administraţia de la Tiraspol se declară independentă 
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în adoptarea deciziilor luate (se are în vedere faţă de alţi actori internaţionali) și 
pretinde că exprimă voinţa tuturor locuitorilor regiunii, analiza efectuată ne indică 
la o situaţie inversă. Adică există o dependenţă directă a deciziilor luate la Tiraspol 
de voinţa clasei politice ruse și în special de cea a președinţiei Federaţiei Ruse, 
care exprimă în primul rând interesele statului rus și mai puţin interesele tuturor 
locuitorilor regiunii în special al etnicilor moldoveni și cei ucraineni. 

Acest lucru indică la faptul că negocierea unei soluţii definitive a problemei 
transnistrene nu se poate realiza fără acordul părţii ruse, care deţine controlul real 
al situaţiei din raioanele de est ale Republicii Moldova. În acest mod constatăm că 
reglementarea conflictului transnistrean se poate de efectuat doar în cadrul unei 
formule balansate și proporţionale de exprimare a intereselor marilor puteri. Iar 
mecanismul actual de negocieri în formatul său oficial 5+2, reprezintă exact formula 
cea mai optimă (reieșind din situaţia actuală), unde Republica Moldova poate să 
identifice soluţia definitivă a conflictului dat, reieșind din interesul său naţional, 
raportat la interesul marilor puteri.   
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ROLUL ȘI FUNCŢIILE SANCŢIUNILOR PROCEDURALE CIVILE

CRUGLIŢCHI TATIANA
Universitatea de Stat din Moldova

Există activităţi care, axate fiind pe principii bine determinate și având anumite 
scopuri prestabilite, reclamă urmarea cu stricteţe a unor reguli de conduită. Numai 
în cazul în care toate persoanele implicate respectă cu stricteţe setul de norme de 
conduită aceste activităţi își ating finalitatea și, implicit, își justifică raţiunea de a fi. 
Un exemplu edificator în acest sens îl constituie procesul civil. După cum se știe, pro-
cedura civilă a fost nu o dată supranumită datorită exigenţelor de formă și termene 
„școala disciplinei și a ordinii”. Mai mult ca atât, dreptul procesual civil este deseori 
considerat un drept sancţionator. Ar fi, totuși, pripit și eronat să conchidem că sanc-
ţiunile ar juca un rol preponderent în această ramură a dreptului. Pur și simplu drep-
tului procesual civil îi este specific un mai pronunţat caracter formalist, concretizat 
în existenţa unei multitudini de exigenţe procedurale și ori de câte ori acestea sunt 
nesocotite survin, inevitabil, sancţiunile respective.

În istoria milenară a dreptului, sancţiunile au constituit o componentă deosebit 
de importantă în cadrul oricărui sistem juridic. Ele reprezintă și în prezent una din 
laturile esenţiale ale dreptului [9, pag. 7]. 

Se remarca, între altele, că deși termenul de „sancţiune” se află în vocabularul 
juridic, circulând în diferite formulări, conceptul, ca atare, nu  este încă elaborat sau 
este insuficient conturat, pe plan teoretic, printre altele și datorită caracterului său 
neomogen, diversificării sale sub raportul regimului juridic și polifuncţionalităţii sale 
tehnice. Nu mai puţin, însă, cele mai importante elemente ale conceptului se regăsesc 
în întregime în teoria răspunderii juridice (civile, penale, disciplinare, administrative 
și materiale), în teoria nulităţii și a altor cauze de desfiinţare a actelor juridice, în 
teoria actelor de procedură civilă și penală și, de o manieră mai generală, în teoria 
normei juridice [6, pag. 145].

Noţiunea de sancţiune provine de la latinescul „sanctio, - onis”, din franceză 
„sanction”, care are potrivit DEX-ului, semnificaţia de pedeapsă prevăzută de lege 
pentru cei care încalcă dispoziţiile ei [4, pag. 23].

Conceptul de sancţiune juridică postulează astfel trei idei: 
a) orice sancţiune juridică reprezintă un act de constrângere, care intervine în 

cazul încălcării acelor norme juridice a căror aplicare este asigurată în această moda-
litate (marea majoritate a normelor juridice nu prevăd sancţiuni pentru aducerea lor 
la îndeplinire). Normele de drept sunt dislocate într-un sistem strict prestabilit, unde 
nesocotirea dispoziţiei unor norme implică sancţiuni conţinute în alte norme. De aici 
rezultă și raţiunea unor ramuri autonome de drept menite să garanteze respectarea 
normelor de drept în ansamblul lor, cum ar fi de exemplu, dreptul penal, dreptul 
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procesual penal și dreptul procesual civil. Astfel, respectarea unui complex întreg de 
norme este garantată prin aplicarea unor sancţiuni comune aflate într-o interdepen-
denţă cu fiecare normă fără a fi prevăzute expres în conţinutul acelei norme. 

În fine sancţiunea nu vizează doar persoana care a nesocotit prevederile normei 
juridice, ci stabilește și limitele acţiunilor organelor de stat abilitate cu aplicarea sanc-
ţiunilor; de unde decurge și-o „ierarhizare a sancţiunilor” cel puţin sub două aspecte. 
În primul rând, urmează a fi anulat sau modificat orișice act ilegal sau neîntemeiat de 
aplicare a sancţiunilor, iar persoana vinovată de aceasta să fie atrasă la răspundere. 
În al doilea rând, obligaţia organelor statale de a aplica sancţiuni este și ea garantată 
prin alte sancţiuni [9, pag. 19]. Iată de ce se poate afirma că sancţiunea reprezintă ea 
însăși o garanţie a restabilirii ordinii de drept.

b) unele sancţiuni îndeplinesc o funcţie reparatorie care se traduce, în principal, 
prin afectarea patrimoniului celui sancţionat (răspunderea contractuală și delictu-
ală, anularea actelor juridice), alte sancţiuni fie împiedică dobândirea unui drept, 
fie suprimă un drept existent (decăderea, revocarea actelor), fie suprimă temporar 
libertatea individului, implicând o constrângere fizică (este cazul pedepsei penale)

c) toate sancţiunile juridice sunt deopotrivă preventive. Sancţiunea trebuie să fie 
stabilită astfel încât să dea naștere unui contramotiv puternic îndreptat împotriva 
unui comportament ilegal determinând persoana să opteze pentru o alternativă fa-
vorabilă ei, exprimată în acţiuni legale [6, pag. 146].

Literatura de specialitatea atribuie sancţiunilor următoarele caractere:
a) caracterul represiv – aflictiv:
Sancţiunea este o formă de reacţie socială, o retribuţie dureroasă pentru fapta an-

tisocială săvârșită. Sancţiunea a constituit și constituie o suferinţă pentru cel constrâns 
să o suporte căci, nimeni nu este dispus să execute o pedeapsă de bunăvoie [2, pag. 83].

Suferinţa ţine de esenţa sancţiunii, indiferent de natura ei. Orice sancţiune ce 
nu cauzează vinovatului vreo suferinţă încetează de a mai fi sancţiune. Ca suferinţă, 
sancţiunea nu se reduce numai la lipsa libertăţii, ci implică o totală modificare a 
vieţii, modificare încărcată de incomodităţi și durităţi din care izvorăsc numeroase 
suferinţe fizice și morale. 

Chiar și referitor la patrimoniul persoanei, sancţiunea procedurală este și ca o 
suferinţă, ce își produce efectele asupra condiţiilor de viaţă. Restrângerea acestor 
condiţii creează incomodităţi, dificultăţi, iar atașamentul puternic al omului pentru 
avutul său face să suporte cu durere orice micșorare a acestuia. 

Caracterul retributiv al sancţiunilor procedurale accentuează ideea raportului 
dintre faptă și sancţiune, anume aplicarea amenzilor judecătorești pentru neîndepli-
nirea cu bună credinţă a obligaţiilor.

Deci, sancţiunea constituie retribuţia dureroasă pe care societatea o plătește celui 
care a săvârșit fapta antisocială [1, pag. 198].
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b) caracterul legal:
Sancţiunile procedurale, de altfel și, celelalte tipuri de sancţiuni, se aplică numai 

conform actelor normative în vigoare, în limitele prevăzute de acestea și direct pro-
porţional cu delictul comis. Sancţiunea trebuie să fie dreaptă, altfel ea nu are sens 
raţional decât aplicată unui număr relativ restrâns de cazuri faţă de mulţimea nenu-
mărată de acte care constituie viaţa socială; ea nu trebuie niciodată generalizată, chiar 
fără a lua în considerare inconvenienţile de fapt pe care le întâlnește această ipostază. 

Legalitatea ridicată la rangul de virtute a unui sistem de drept rămâne o formă rigi-
dă și represivă care asigură minimul de moralitate conţinutului unui drept [2, pag. 85].

c) caracterul preventiv:
Acest caracter reprezintă trăsătura specifică a sancţiunii juridice, deoarece, însăși 

reglementarea sancţiunii în norma juridică, este o prevenţie specială.
Sancţiunea incorporată în norma juridică nu reprezintă altceva decât un avertis-

ment ante factum pentru cei tentaţi să nesocotească regula de conduită cuprinsă în 
dispoziţia normei.

Corespondenţa între sancţiune, natura faptei și prejudiciul cauzat se stabilește  
prin lege, care fixează atât natura sancţiunii cât și cuantumul ei. Prin urmare, jude-
cătorii vor stabili sancţiunea potrivit cuantumului determinat, fixat de lege. Astfel, 
despre o individualizare judiciară a sancţiunilor nici nu poate fi vorba. Ne aflăm în 
plin domeniu al sancţiunilor determinate.

d) caracterul educativ:
Acest caracter urmărește recuperarea socială a făptuitorului. Îndreptarea morală, 

precizează M. Djuvara, [M. Djuvara citat în 2, pag. 86-87] se obţine prin însăși reacţia 
propriei lui conștiinţe: scopul sancţiunii fiind astfel atins. Sancţiunea este o măsură de 
constrângere și mijloc de reeducare a făptuitorului. Per a contrario, altă opinie sublini-
ază caracterul îndoielnic al reeducării persoanei, de exemplu, prin aplicarea amenzii, 
apreciind că omul atins în patrimoniul său rămâne trist că acest patrimoniu i s-a mic-
șorat, dar nu devine nici mai bun, nici mai înţelept, și nici mai bine educat

e) caracterul reparatoriu:
Prin intermediul sancţiunii se urmărește restabilirea valorilor încălcate, reîntregi-

rea patrimoniilor afectate. Astfel, se preconizează obţinerea compensărilor materiale 
și morale. Aici putem exemplifica amenzile judecătorești, despăgubirea părţii vătă-
mate, refacerea actului îndeplinit cu nerespectarea cerinţelor legale. 

f) sancţiunea – atribut al statului:
Declanșarea răspunderii juridice și stabilirea formei concrete de răspundere 

aparţin întotdeauna unor instanţe special abilitate, cu competenţe legale în dome-
niu. Dacă este adevărat că acolo unde lipsește constrângerea, lipsește și dreptul, tot 
atât de adevărat este că aspectul sancţionator al legii nu trebuie considerat ca ceva 
ostil, odios. Sancţiunea reprezintă, deci, punerea forţei organizate de stat în serviciul 
dreptului. Forţa individuală prin care se încearcă realizarea unui drept, nu constitu-
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ie o sancţiune juridică, decât dacă ea este organizată, autorizată sau comandată, în 
mod direct de stat. De aceea, se spune că sancţiunea juridică este atributul statului. 

Consecinţele constrângerii statale îmbracă un dublu aspect: constatarea și pro-
nunţarea dreptului de organul de jurisdicţie abilitat și executarea silită pentru cazul 
în care executarea nu este voluntară. Acest dublu aspect este inerent constrângerii 
statale [8, pag. 2].  Sancţiunea aplicată de către organele competente ale statului, tre-
buie să restituie credinţa zdruncinată de fapta antisocială. Statul este izvorul real al 
sancţiunii. Prin autorităţile sale, statul are chiar obligaţia de a interveni și de a aplica 
sancţiuni acolo unde se impune acest lucru, dar, totodată, are îndatorirea să evite de 
a o face când situaţia concretă nu comportă aplicarea sancţiunii. 

Temeiul răspunderii juridice și al sancţiunii se află în legea pe care statul o aplică. 
Nimeni nu-și poate face singur dreptate, nimeni nu poate fi judecător în propria ca-
uză. Justiţia este distribuită de organe care judecă obiectiv.

În legătură cu trăsăturile sancţiunii, trebuie să remarcăm faptul că, în raport cu 
felul sancţiunii, unele dintre caracterele analizate, se manifestă cu mai multă preg-
nanţă, în timp ce altele sunt estompate, sunt mai puţin puse în evidenţă. De exemplu, 
pedeapsa penală își pune în valoare, prin excelenţă, caracterul său represiv – aflictiv 
și legal, în raport cu sancţiunile civile unde iese în evidenţă cu prioritate caracterul 
reparatoriu [9, pag. 62]. 

În ceea ce privește problematica funcţiilor sancţiunii juridice, doctrina distinge 
diferite asemenea funcţii în raport cu tipul și esenţa sancţiunii. Astfel, doctrina pena-
lă contemporană atribuie sancţiunii de drept penal funcţia de constrângere, funcţia 
de reeducare, funcţia de exemplaritate, și funcţia de eliminare [3, pag. 16-18]. În 
materie civilă, doctrina atribuie sancţiunii trei funcţii: sancţionatorie, reparatorie, și 
educativ – preventivă [7, pag. 138]. 

Funcţiile sancţiunilor procedurale sunt, în esenţă, aceleași ca și ale sancţiunilor 
din dreptul material – funcţia preventiv educativă și funcţia represiv – intimidan-
tă – funcţii care caracterizează în general sancţiunile juridice indiferent de specificul 
lor [9, pag. 8-9].

Există însă în materie procedurală un grad foarte diferit de îmbinare și realizare 
a funcţiilor enunţate mai sus. 

Funcţia preventiv – educativă  se manifestă în cazul tuturor sancţiunilor proce-
durale. În primul rând, prin simplu fapt  că sunt conţinute în textul legii, sancţiunile 
sunt de natură să atenţioneze participanţii la proces despre necesitatea respectării cu 
stricteţe a normelor procedurale. Participanţii la activitatea judiciară sunt obligaţi să 
se conformeze disciplinei specifice procesului civil. 

În al doilea rând, aplicarea sancţiunilor în diferite situaţii concrete determină o 
deligenţă sporită atât din  partea subiectului procesual vinovat de încălcarea unei 
norme, cât și din partea celorlalţi participanţi spre a evita pe viitor asemenea abateri 
de la lege.
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Sancţiunile au un rol educativ general atenţionând asupra efectelor și consecin-
ţelor nerespectării normei juridice; ele au de asemenea și un rol individual concret 
asupra celui ce a încălcat prevederea legală, precum și asupra celorlalţi destinatari ai 
normelor juridice [5, pag. 265].

Funcţia represiv – intimidantă se caracterizează printr-un nivel sporit al coerci-
ţiunii specifice pentru fiecare sancţiune procedurală. Astfel, sancţiunea procedurală 
determină o influenţă pozitivă asupra acelora ce vin în contradicţie cu normele drep-
tului. Odată aplicată o sancţiune este și exemplu de intimidare.

La unele sancţiuni procedurale accentul este pus pe latura represivă a acestora, 
adică pe latura reparatorie. Este cazul amenzilor judiciare. Într-adevăr, dacă amenzi-
le judiciare, pe de o parte, evidenţiază latura represivă, atunci obligaţia părţii care a 
pierdut procesul de a suporta cheltuielile de judecată scoate la lumină anume latura 
reparatorie. Considerăm că în acest din urmă caz, preponderentă va fi anume latura 
reparatorie a sancţiunilor și nu cea represivă, deoarece sancţiunea va fi orientată spre 
repararea pagubei cauzate celeilalte părţi, fiind vorba de despăgubiri, nu de  amenzi. 

Această funcţie se realizează și în forme specifice anumitor sancţiuni procedura-
le. Astfel, de exemplu, în cazul nulităţii actului procedural defectuos funcţia repara-
torie se concretizează în modalitatea specifică de regularizare a actului procedural. 

Sancţiunile procedurale au în toate situaţiile un rol deosebit de important în an-
samblul de garanţii juridice ce sunt destinate să asigure o bună administrare a justi-
ţiei. Fără existenţa unor sancţiuni proprii dreptului procesual civil, activitatea judi-
ciară nu s-ar putea realiza în condiţii optime. Consacrarea unor drepturi și obligaţii 
procedurale ar rămâne doar formală dacă n-ar exista măsuri de constrângere sau de 
restabilire a situaţiilor juridice încălcate.

Se  poate afirma astfel că sancţiunea de drept procesual civil reprezintă o garanţie 
esenţială a legalităţii și un mijloc de optimă administrare a justiţiei. Iată de ce exis-
tenţa unui minim de sancţiuni procedurale este indispensabil în orice sistem judiciar.
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EVOLUŢIA RELAŢIILOR ROMÂNO-AMERICANE DUPĂ
 CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ȘI AMPLOAREA

 ÎNTÂLNIRILOR LA NIVEL ÎNALT

LEPCALIUC  (POPESCU) ANAMARIA
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România

Începutul deschiderilor reciproce. Relaţiile româno-americane după cel de-al 
Doilea Război Mondial s-au dezvoltat la fel ca și în cazul relaţiilor cu celelalte state 
occidentale, în nota conferită de noul cadru al relaţiilor internaţionale stabilit, după 
război, de marile puteri învingătoare.

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări sunt repetate pe 6 februarie 1946, la 
nivel de legaţie.”[1]. Pasul următorul al administraţiei Truman în privinţa României 
a fost semnarea Tratatului de Pace. Astfel, SUA și-au centralizat atenţia asupra: Tran-
silvaniei, a drepturilor omului, retragerii trupelor sovietice din România, reluării re-
laţiilor comerciale între Washington și București, prin acordarea clauzei naţiunii celei 
mai favorizate [2].

Secretarul de stat al SUA, George Marshall, la 23 iulie 1947, în cadrul unei con-
ferinţe de presă, a anunţat numirea lui Rudolph E. Schoenfeld (oficial numirea a fost 
făcută la 28 iulie), având calitatea de trimis extraordinar și ministru plenipotenţiar 
al SUA în România, avertizțnd astfel reluarea oficială a relaţiilor diplomatice dintre 
cele două ţări [3].

Evoluţia relaţiilor româno-americane după moartea lui Stalin, în perioada 1954-
1956, a reflectat schimbarea atitudinii administraţiei americane faţă de comerţul Est-
Vest și de blocul sovietic în general Presa americană a avut un rol ce nu putea fi 
neglijat faţă de prezentarea imaginii României în rândul opiniei publice [9].

În martie 1956, a avut loc numirea lui Silviu Brucan, ca ambasador la Washing-
ton, ce-și exprima dorinţa Bucureștiului de a perfecționa relaţiile cu americanii. [10].

Cu această ocazie, Brucan va înmâna Departamentului de Stat propunerea gu-
vernului român de începere a negocierilor pentru stingerea litigiilor financiare dintre 
cele două state. La 28 aprilie 1956, Washingtonul va anunţa acordul său pentru înce-
perea negocierilor. Ele vor avea loc la București, în perioada 15 octombrie - 3 noiem-
brie, dar vor fi întrerupte, datorită evenimentelor din Ungaria și a viziunii diferite a 
celor părţi asupra rostului negocierilor. [10].

Acordul financiar dintre RPR și SUA, prin care se reglementează în mod practic 
aproape totalitatea pretenţiilor reciproce dintre cele două ţări.

Clauzele financiare ale Acordului prevăd că în afara sumei ce se afla sechestrată 
în SUA - 22 milioane dolari, RPR are de plătit 2,5 milioane dolari în decurs de 4 
ani (500.000 dolari pe an), adică 1% din totalul pretenţiilor americane iniţiale, de 
250.000.000 dolari. [11].
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Astfel, s-a început discutarea unor probleme privind relaţiile dintre cele două ţări: 
schimburile comerciale, începerea de tratative referitoare la schimburile culturale, 
ridicarea legaţiilor la nivel de ambasadă.

Anul 1963 – momentul important în relaţiile româno-americane. Conform 
evaluărilor occidentale, la începutul anilor ‘60, sateliţii Uniunii Sovietice erau atrași 
tot mai mult de linia naţională decât de coordonarea sovietică. [5]. Acest lucru era 
recunoscut chiar de N.S. Hrusciov, în unul din comentariile sale: „Copii au crescut și 
sunt tot mai greu de controlat”[3].

După alegerea lui John F. Kennedy, ca președinte al SUA (noiembrie 1960), re-
laţiile româno-americane vor observa o evoluţie semnificativă, care se va încheia cu 
Acordul comercial între România și SUA din iunie 1964.

Datorită evenimentelor internaţionale, au început să apară anumite sincope în 
relaţiile româno-americane.

Anul 1963 va fi crucial în deschiderea unei noi etape în raporturile româno-ameri-
cane. [10]. Pe fondul existentei unor relaţii încordate între Moscova și București, între 
3-5 august 1963, are loc vizita în România a ministrului Agriculturii, Orville Freeman, 
ca răspuns la invitaţia lui Alexandru Moghioroș, fiind primul membru al cabinetului 
american care a vizitat ţara noastră după cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu această ocazie, Gheorghe Gheorghiu-Dej îl asigură pe Freeman că România 
nu era dependentă de Uniunea Sovietică; deși facea parte din CAER, aceasta nu limi-
ta din punct de vedere economic libertatea de acţiune a Bucureștiului, nici libertatea 
de a face comerţ cu Statele Unite. [2] Vizita avea rolul de a aduna pentru guvernul 
american informaţii de la faţa locului care sporeau încrederea administraţiei de la 
Washington în abordarea unei noi politici faţă de România. [10].

Ocazia s-a ivit cu prilejul semnării de către România a Tratatului de Interzicere a 
Experienţelor Nucleare în trei medii (atmosferă, spaţiul cosmic și sub apă), la 8 august 
1963, la Washington, la Moscova și la Londra. [3]

Din discuţiile cu americanii, au reieșit câteva constatări foarte importante, în pri-
mul rând faptul că, relaţiile româno-americane se aflau în pragul unei „etape noi”, 
depășindu-se stadiul schimburilor culturale. Poziţia Statelor Unite faţă de ţările soci-
aliste urma să fie revizuită în mod iminent, iar României i se acorda „O atenţie deo-
sebită. [10]. Pe lângă problemele economice abordate în cadrul discuţiilor, Harriman 
a scos în evidenţă acţiunile recente ale României pe plan extern: atitudinea Bucureș-
tiului faţă de Beijing, poziţia în CAER, reluarea relaţiilor cu Albania.

Comunicatul autorităţilor românești din octombrie 1963 a fost considerat atât 
de sensibil, încât administraţia nu l-a transmis aliaţilor SUA și, nici serviciilor de 
informaţii în detaliu, deși acesta nu reprezenta o încălcare a obligațiilor impuse de 
alianţă. [8].

Lanțul întâlnirilor la nivel înalt 1969-1983. Referitor la vizita neoficială a lui 
Richard M. Nixon în România, din martie 1967, primirea făcută la București, la ni-
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velul protocolului unui șef de stat, a lăsat o puternică impresie lui Nixon. Întâlnirea și 
discuţiile deschise ce au avut loc au reprezentat un moment politic extraordinar, care 
va avea implicaţii majore în dezvoltarea ulterioară a relaţiilor româno-americane.

Washingtonul a salutat poziţia României, acest moment reprezentând după obser-
vatorii politici americani punctul de vârf al carierei politice a lui Nicolae Ceaușescu.

În ziua de 23 august 1968, Departamentul de Stat al SUA i-a transmis ambasado-
rului României la Washington, Corneliu Bogdan, prin intermediul lui Charles Bo-
hlen, subsecretar de stat pentru probleme politice, sprijinul SUA pentru România, în 
contextul evoluţiei evenimentelor din Cehoslovacia. Sprijinul a fost repetat cu ocazia 
convorbirii din 1 octombrie 1968, de la New York, dintre Dean Rusk - secretarul de 
stat al SUA și ministrul Afacerilor Externe-Corneliu Mănescu [3].

Referitor la existenţa unor informaţii despre mișcări de trupe sovietice la graniţa 
cu România, care a provocat îngrijorare autorităţilor americane, Anatoly Dobrânin, 
ambasadorul URSS la Washington, în memoriile sale scria următoarele cu privire la 
situaţia menţionată:”...Moscova a fost deosebit de iritată de liderul României, Nicolae 
Ceaușesecu și trupele sovietice s-au angajat în mișcări tactice demonstrative la graniţa 
cu România. Moscova nu se gândea însă să intervină în România, deoarece nu s-a 
îndoit niciodată de stabilitatea regimului comunist de acolo”.

Prin intermediul ambasadorului României la Washington, Corneliu Bogdan, Ni-
colae Ceaușescu l-a invitat pe președintele american să viziteze România, înainte ca 
acesta să plece la Moscova [2]. Ignorată La început invitația a fost ignorată de Casa 
Albă, însă a prins contur, datorită refuzului Moscovei de a se implica în ajutorarea 
Washingtonului de a pune capăt războiului din Vietnam. 

Departamentul de Stat era împotriva vizitei în România, opoziţia având darul de 
a contribui la convingerea lui Nixon de a-și pune în practică ideea [2]. 

Vizita oficială desfășurată în zilele de 2 și 3 august 1969, a fost prima întreprinsă 
de un președinte american în România și, în același timp, într-o ţară din Europa de 
Răsărit după cel de-al Doilea Război Mondial.

Un moment impoartant al discuţiilor din 2 august 1969 a fost solicitarea părţii 
americane ca România să devină un mediator între China și SUA: „...Dacă veţi consi-
dera că este în interesul dvs. al guvernului dvs. să vă asumaţi cândva rolul de mediator 
între China și Statele Unite, noi am saluta aceasta” [2] acceptată de partea română, 
Nicolae Ceaușescu punctase însă că, ... Statele Unite dispun de atâtea mijloace, inclu-
siv directe, încât nu văd necesitatea de a apela la intermediari [2].

Anii ‘70 sunt remarcați de un trend ascendent în privinţa relaţiilor la nivel înalt 
dintre România și Statele Unite ale Americii la nivel politic, economic, cultural. 

Prima vizită a lui Nicolae Ceaușescu în SUA a avut loc între 13-25 octombrie 
1970, cu ocazia participării la lucrările Sesiunii jubiliare a ONU, unde rostește o cu-
vântare pe 19 octombrie în care expune punctele de vedere ale României cu privire 
la principalele probleme internaţionale care confruntă omenirea. Totodată, sunt pre-
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zentate, considerentele care au stat la baza solicitării de către guvernul român de a se 
înscrie două puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale. Unul dintre ele intitulat 
„Rolul știinţei și tehnologiei moderne în dezvoltarea naţiunilor și necesitatea de a întări 
cooperarea economică și tehnico-știinţifică între state”, iar celălalt astfel formulat: Con-
secinţele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securităţii în lume [10]. 

Între 4 și 7 decembrie 1973, are loc cea de-a doua vizită de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în SUA. Convorbirile oficiale de la Casa Albă cu președintele Ri-
chard Nixon se referă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale și la probleme internaţionale 
prezentând interes pentru cele două ţări. 

La 2 aprilie 1974, ambasadorul Barnes și Ion Păţan, ministrul Comerţului Exterior și 
al Cooperării Economice Internaţionale, au semnat un Acord comercial pe trei ani [2].

La 27 mai 1974, a fost deschisă la București o sucursală a Băncii americane „Ma-
nufacturers Hanover Trust Company”, România fiind singura ţară socialistă, în afară 
de Iugoslavia, în care funcţionează o asemenea sucursală [18].

Securitatea europeană a fost de asemenea o ocazie de aprofundare a relaţiilor din-
tre cele două ţări, România insistând pentru includerea Americn de Nord (SUA și Ca-
nada) în procesul de securitate din Europa, presând administrația de la Washington 
să se angajeze mai mult în negocierile în curs de desfășurare, și susţinând la Moscova 
că implicarea SUA în acest proces trebuia recunoscută ca o realitate evidentă. [11].

Problema emigrării a cunoscut o atenţie din ce în ce mai mare în cadrul adminis-
traţiei americane, condusă acum de Gerald Ford (ca urmare a demisiei președintelui 
Nixon în urma scandalului Watergate), datorită presiunilor organizaţiilor evreiești. 
Acordarea clauzei fiind legată de problema emigrării, pentru a nu pierde prilejul fa-
vorabil, Nicolae Ceaușescu, solicită o întrevedere cu președintele american, acceptată 
de acesta, pentru data de 11 iunie 1975, la întoarcerea din turneul Sud-american. 

Cu ocazia întâlnirii cu Ford, Ceaușescu 1-a asigurat pe acesta că emigrarea evre-
ilor va spori, astfel încât de la 46 de evrei în luna mai, s-a ajuns la 403 în iulie. [2].

La 28 iulie 1975, Congresul SUA a votat introducerea clauzei naţiunii celei mai 
favorizate în relaţiile economice cu România (Senatul 88-2, Camera Reprezentanţilor 
355-4186). Acest lucru a reprezentat pentru conducerea de atunci a României mo-
mentul de vârf al relaţiilor româno-americane. 

În decursul anilor 1975-1977, relaţiile bilaterale româno-americane cunosc o 
evoluţie ascendentă, fapt evidenţiat de schimburile comerciale, care au ajuns în 1977 
la 552 de milioane de dolari, faţă de 26 milioane de dolari în 1968 [21].

Noua administraţie instalată la Casa Albă la 1 ianuarie 1978, condusă de demo-
cratul Jimmy Carter, va pune în centrul politicii sale externe problema drepturilor 
omului. Acest lucru va avea un impact negativ pe termen mediu și lung asupra rela-
ţiilor româno-americane.

Cu toate acestea, în cursul anului 1978, asistăm la vizita în România a unor înalte 
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oficialităţi ale administraţiei americane, pe linia Congresului SUA sau a corporaţiilor 
americane: ianuarie - Adlai Stevenson, senator; 31 martie Charles Vanik, membru al 
Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA; iulie - delegaţia Consiliului economic 
româno-american; 13 iulie - senatorul George Mc Govern; 19 iulie - Andrew Jonny, 
membru al Cabinetului, reprezentantul SUA la ONU; 24 iulie - Averell Harriman, 
ambasador cu însărcinări speciale al SUA; 20 noiembrie - o delegaţie de senatori 
americani; 26 noiembrie - George Gellert de la Atalanta Corporation’; 9 decembrie - 
M. Blumenthal, ministrul Finanţelor SUA.

Între 12-17 aprilie, președintele Nicolae Ceaușescu efectuează a treia vizită în SUA 
la invitaţia președintelui Carter, ca răspuns la vizita președintelui Ford în România, 
din 1975. Discuţiile bilaterale din 12 aprilie s-au concentrat pe problemele inter-
naţionale - Orientul Mijlociu, negocierile SALT și relaţiile dintre SUA și Uniunea 
Sovietică, probleme legate de comerţ și probleme practice. [19]. Cei doi președinţi 
au semnat o Declaraţie comună și au adoptat Comunicatul comun care consemnau 
rezultatele vizitei.

Anul 1980 stă sub semnul invadării de către Uniunea Sovietică a Afganistanului, 
pe 27 decembrie 1979 și a crizei ostaticilor din Iran. În cadrul ONU, România s-a 
abţinut de la vot, declarând prin vocea reprezentantului său, Teodor Marinescu, că 
situaţia „periclitează în mod serios pacea și continuarea politicii de destindere” și a 
pledat pentru retragerea trupelor străine din Afganistan. [2].

Pe fondul acestei crize internaţionale, are loc vizita delegaţiei comerciale pentru 
Europa de Est, condusă de Charles Vanik, președintele subcomitetului pentru Co-
merţ al Comitetului pentru căi și mijloace al Camerei Reprezentanţilor S.U.A. [20]. 

Între 18-19 septembrie 1983, are loc vizita în România a vicepreședintelui Geor-
ge Bush, care îi înmânează lui Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui 
Reagan, acesta dorind să cunoască punctul de vedere românesc în domeniile politic, 
al securităţii și economic [17] 

Anii următori vor scoate în evidenţă, în cadrul relaţiile româno-americane, două 
aspecte: cel economic, legat de volumul schimburilor între cele două state, care a 
rămas la valoarea de 1 miliard de dolari, coroborat cu greutăţile economice pe plan 
intern ale statului român, în aprovizionarea cu materii prime; cel umanitar, al drep-
turilor omului, legat de politica de emigrare a Bucureștiului. Plecând de la aceste 
considerente, relaţiile la nivel înalt se vor reduce, ultima fiind cea a secretarului de 
stat, George Shultz, din 15 decembrie 1985. Aceasta și pe fondul crescând al opoziţiei 
Congresului faţă de politica statului român asupra libertăţii de exprimare, cea religi-
oasă și a minorităţilor etnice.

Asistăm astfel, în anii ‘80, la o răcire accentuată a relaţiilor româno-americane la 
nivel politic, dar cele comerciale, în virtutea inerţiei avantajelor economice realizate 
de firmele americane, au continuat să se desfășoare normal [14].

Concluzii. Relaţiile româno-americane la nivel înalt și nu numai, în cele patru 
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decenii (1945-1985), se înscriu în obiectivele politicii externe românești postbelice, 
de depășire a limitelor impuse de politica de bloc, prin cei trei piloni: suveranitate, 
independenţă și respect reciproc. 

Efectul economic (prin accesul la tehnologia industrială americană), cel financiar 
(obţinerea de credite pentru dezvoltarea programului industrial), la care se adaugă 
cel al politicii internaţionale - securitatea europeană, mișcarea de nealiniere, sprijini-
rea RP Chineze pentru a fi admisă la ONU, dezarmarea, Orientul Mijlociu au preva-
lat pentru partea română, în contactele bilaterale româno-americane.

De cealaltă parte, interesul american a fost mai degrabă de ordin politic, de spriji-
nire, pe de o parte, a poziţiei României faţă de politica de hegemonie a Uniunii Sovie-
tice, în cadrul blocului comunist; iar pe de altă parte, de utilizare în planul relaţiilor 
internaţionale, prin canale diplomatice oficiale și neoficiale.

În concluzie, putem spune că pe parcursul a patru decenii (1945-1985), relaţiile 
dintre București și Washington cunosc o evoluţie specifică, raportată la statu-quoul 
rezultat în urma celui de-al Doilea Război Mondial, și care poartă denumirea de 
Războiul Rece.
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PARCURSUL ISTORIC AL FENOMENULUI DIZABILITĂŢII 
ȘI IMPLICAŢIILE ACESTUIA ÎN SOCIETATE. ANALIZĂ 

COMPARATIVĂ ÎNTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

MALINCHE DIANA- MIHAELA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

  
Statutul persoanelor cu dizabilităţi în cadrul societăţii nu este suficient de bine de-

finit, astfel încât nu puţine sunt cazurile în care persoanele cu dizabilităţi sunt defavori-
zate. Cu toate că beneficiаză de mijloace de protecție suplimentare din partea statului, 
persoanele cu handicap sunt deseori discriminate de către membrii societăţii care fil-
trează afecţiunile medicale ale acestora prin prismа unor stereotipuri ostile, transmise 
la nivel național dar și la nivel internațional încă din perioada Holocaustului, practicile 
germane de conservare a rasei- pure constituind un exemplu reprezentativ în аcest caz.. 

În ceea ce privește contribuţia autorităţilor din Republica Moldova în integrarea 
socio- profesională a persoanelor cu dizabilităţi, în ultimii ani remarcăm interesul 
constant al statului de a susţine incluziunea socială a acestei categorii sociale prin 
demararea de studii și colaborări cu autorităţile române. Pentru а аtenuа impаctul 
fluctuаţiilor economice аsuprа persoаnelor cu hаndicаp, stаtul român s- а аdаptаt 
cerinţelor internаţionаle și а promovаt în mod аctiv politici sociаle menite să gаrаn-
teze pаrticipаreа constаntă а persoаnelor cu hаndicаp la viаţа din cаdrul comunităţii 
și să prevină аpariţiа eventuаlelor bаriere sociаle cаre să îngrădească implicаreа аces-
tei cаtegorii defаvorizаte la viаţа sociаlă.

Constituţia României conţine prevederi cu privire la protecţia specială a persoa-
nelor cu dizabilităţi, garantând totodată prin intermediul Art. 50 faptul că „statul 
asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tra-
tament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în 
viaţa comunităţii.” [19, Art. 50].

Urmând modelul românesc, autorităţile de la Chișinău s- au mobilizat să acorde 
sprijin persoanelor afectate prin semnarea în anul 2015 a unui protocol de colaborare 
cu Autoritatea Naţională pentru persoane cu dizabilităţi, numită și ANPD România 
cu obiective stabilite pe următorii patru ani. Acest pact a avut ca punct de pornire 
protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Per-
soanelor Vârstnice din România și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 
al Republicii Moldova semnat în data de 3 martie 2012. 

Pentru îndeplinireа аcestui obiectiv, stаtul român а înfiinţаt prin Ordonаnţа nr. 
14/ 2003 Autoritаteа Naţionаlă pentru persoаne cu Hаndicаp. Printre аtribuţiile 
principаle аle ANPH, ulterior ANPD, se regăsesc elаborаreа și аplicаreа de strаtegii 
naţionаle pentru protecţiа speciаlă а persoаnelor cu hаndicаp precum și elаborаreа 
de аcte normаtive necesаre dezvoltării și аplicării аcestor strаtegii.
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Primа strаtegie de protecţie а persoаnelor cu dizаbilităţi а fost fundаmentаtă de 
ANPH în anul 2003 și а inclus în conţinutul său un plаn nаţionаl de аcţiune pentru 
intervаlul de timp 2003- 2006. Obiectivul principаl аl strаtegiei nаţionаle erа focа-
lizаt pe creаreа unui sistem de protecţie și suport continuu și integrаt pentru per-
soаnele cu dizаbilităţi, prin reformа аdministrаtivă а instituţiei centrаle și reformа 
instituţionаlă а domeniului, în vedereа creșterii cаlităţii vieţii аcestora.” [5, pag. 962].

Ulterior, în Republica Moldova a fost înfiinţat Consiliul Naţional pentru determi-
narea dizabilităţii aflat în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Fami-
liei, cu atribuţii similare în acest domeniu. Autorităţile de la Chișinău au pus bazele 
unui program național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități având ca 
referinţă intervalul de timp 2017-2022, interval de timp în care își propune apărarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi precum și integrarea acestora pe plan socio- 
profesional.

Rezultаtele obţinute în urmа implementării celei de-a doua strаtegiei naţionаle 
românești „O societаte fără bаriere pentru persoаnele cu dizаbilităţi în perioаdа 
2015- 2020” аu evidenţiat fаptul că lа nivel mondiаl există circа un miliаrd de per-
soаne care аu o formă de dizаbilitate. Dintre аceștia, între 100- 190 de milioane de 
persoаne se confruntă cu o limitаre funcţionаlă importаntă. Se аpreciаză că numărul 
persoаnelor cu dizаbilităţi vа crește în viitor, аvând printre fаctorii cаuzаli fenomenul 
globаl de îmbătrânire а populаţiei, creștereа durаtei medii de viаţă și expаnsiuneа 
bolilor netrаnsmisibile. 

Unul dintre cel mai importante și cuprinzătoare acte normative adoptate la nivel 
internaţional în vederea protecţiei drepturilor și demnităţii persoanelor cu dizabili-
tăţi este „Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”, convenţie ce a 
fost semnată în luna martie a anului 2007, la sediul Naţiunilor Unite, urmând a intra 
în vigoare în anul 2008.

Adoptarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi a avut un 
impact semnificativ în schimbarea statutului juridic al persoanelor cu deficienţe. Mai 
exact, până la momentul adoptării convenţiei, persoanele cu handicap erau percepu-
te din perspectiva tradiţionalistă și filantropică a ajutorării, drept persoane susţinute 
financiar prin intermediul ajutoarelor sociale ca urmare a afecţiunilor lor ce îi face 
incapabili de a duce un trai standardizat. Prin intermediul prevederilor Convenţiei 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, societatea a început să perceapă di-
zabilitatea din punctul de vedere al drepturilor omului, acordându- le astfel persoa-
nelor cu dizabilităţi suportul necesar pentru recunoașterea și impunerea respectării 
drepturilor universale ale omului. Prevederile acestei convenţii au fost adoptate de 
toate ţările membre UE inclusiv de statul românesc prin intermediul Legii nr. 221/ 
2010 și nu în ultimul rând, de autorităţile din Republica Moldova prin menţinerea 
de colaborări cu statele europene în vederea protecţiei drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi precum și prin Legea nr. 166/ 2010. 
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Lа nivel internаţionаl, stаtele membre ONU promoveаză în mod аctiv egаlitаteа 
în drepturi а persoаnelor cu dizаbilităţi. Pentru îndeplinireа аcestui scop, Orgаnizаţiа 
Nаţiunilor Unite а аdoptаt lа New York, Legeа nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru 
rаtificаreа Convenţiei privind drepturile persoаnelor cu dizаbilităţi, аceastă convenţie 
а fost semnată și promulgată de România la data de 26 septembrie 2007. În Art. 27 al 
Legii nr. 221/ 2010 este recunoscută egаlitateа de șаnse de integrаre pe piаţа muncii а 
persoаnelor cu dizаbilităţi în rаport cu populаţiа fără dizabilităţi precum și dreptul la 
аsigurаreа unui mijloc de trаi prin prestareа unei аctivităţi neîngrădite pe piаţa mun-
cii prin intermediul unui mediu de lucru аccesibil persoаnelor cu deficienţe. 

Protecţiа populaţiei а fost un subiect principаl de interes pentru comunitаte încă 
din Antichitate. În acest sens menţionăm:

Legea săracilor: Aceаstă lege а fost аdoptаtă în anul 1601 și аre cа origine propu-
nereа de emiterea prezentei legi venită din partea reginei Elisabeta I. Conform аcestei 
legi, săracii erаu preluаţi de pаrohiа din cаre făceаu pаrte sub formа а trei cаtegorii: 
“săracii impotenţi, cei bătrâni, bolnavi sau dependenţi urmau să fie cazaţi în instituţii 
de caritate; cei apţi de muncă, ce urmau să muncească în așa- zisele case de corecţii 
însă nu reprezentau reședinţe permenente pentru aceștia; cei apţi de muncă care re-
fuzau să muncească, care erau pedepsiţi să locuiască în casele de corecţie și primeau 
ajutor în schimbul muncii prestate ... privarea de libertate ...  reprezenta mai degrabă 
un schimb echitabil între individul care nu dorea să muncească și comunitatea care îl 
susţinea din propriile resurse.” [6, pag. 68].

Raportul asupra Legii săracilor și amendamentul Legii săracilor din 1834: “Ra-
portul milita pentru limitarea ajutoarelor la nevăzători, orfani și handicapați sau bol-
navi, inclusiv susținerea acestora în spitale și aziluri. Celor apți de muncă, dar săraci 
li s-au redus ajutoarele, scăzându- le drastic nivelul astfel încât să motiveze angajarea 
acestora pe piața muncii.” [6, pag. 71]. Cei apți de muncă erа obligаți să traiаscă în 
așa- numitele cаse de muncă în schimbul unui аjutor insignifiаnt, аceste cаse аvând 
condiții de viаță mai slаbe decât аle oаmenilor sărаci. Prin аcest fаpt se încurаjа pre-
stаreа muncii și evitаreа împământării stărilor de lene și delasаre în rândul oаmenilor. 

În Germaniа, Otto von Bismark pune bazele primului sistem al asigurărilor bаzаt 
pe subsidiаritateа sociаlă pentru protecțiа persoаnelor defаvorizate precum vârstni-
cii sаu persoanele cu dizаbilități. Bismаrk а înființаt аcest sistem din rаțiuni politice 
precum și pentru а conservа diferențele de clаsă dintre indivizi și mаnifestаreа loiаli-
tății față de monаrhie.

În Româniа, preocupările pentru protecțiа sociаlă își fаc аparițiа în anul 1775 
odată cu promulgаreа legii de protecție а copilului și а persoаnelor aflаte lа nevoie 
precum și cele de înființаre а instituțiilor cu specific.

Cа și lege propriu- zisă, în anul 1931 iа nаștere Legeа de organizаre a serviciilor de 
ajutor sociаl аvând pаrte de sprijinul necondiţionat al lui Dimitrie Gusti ce pune bа-
zele unei rețele moderne pentru formаrea profesionаlă în domeniul аsistenței sociаle.
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Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii este una dintre cele mai importante legi ce 
reglementează modul de desfășurare a reporturilor de muncă dintre angajaţii cu di-
zabilităţi și angajatori, indicând drepturile și condiţiile de angajare în muncă a per-
soanelor cu handicap. Ca exemple de reglementări în procesul de prestare a activităţii 
profesionale de către persoane cu dizabilităţi menţionez: scutirea de la plata impozi-
tului pe venit, durata redusă a programului de lucru, amenajări speciale la locul de 
muncă adecvate tipului de dizabilitate, concediu de odihnă suplimentar, perioadă de 
probă redusă la angajare ș.a.

Traian Ștefănescu definește munca drept “o condiţie a vieţii. O suspendаre, fie ea 
și parţială a muncii, paralizează organismul social și periclitează viaţa indivizilor, iar 
încetarea ei totală, fie și numai o săptămână, ar constitui o imensă catastrofă, asemă-
nătoare cu cele inventate de romancieri pentru а descrie sfârșitul lumii. Inаctivitatea 
este clar sinonimă cu moartea.” [9, pag. 15]. Observăm așadar, corelаţia directă între 
muncă și supravieţuirea speciei umane, și, prin urmare, importanţa surprinzătoare a 
muncii în viaţa cotidiană a oamenilor. Muncа este percepută drept o condiție а vieții 
omenești deoarece toate bunurile pe care oamenii le utilizează reprezintă rezultаtul 
direct al muncii lor.

„Legislaţiа muncii este formată din аnsamblul normelor juridice prin care sunt 
reglementate relaţiile care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării și 
încetării raporturilor juridice de muncă, întemeiаte, în principal, pe contrаctul indi-
vidual de muncă. Ca ramură a știinţei dreptului, dreptul muncii se ocupă de аnaliza 
raporturilor juridice de muncă dintre angajatori și angajaţii lor.” [9, pag. 12].

Prin urmаre, dreptul muncii este în principаl dreptul contrаctului de muncă de-
oаrece rаporturile juridice de muncă sunt confirmаte prin încheiereа unui contrаct 
individuаl de muncă care se supune normelor legale și cаuzаle аle unui contrаct co-
lectiv de muncă. Putem vorbi, așadar, de existența unui drept individual al muncii 
precum și de existența dreptului colectiv аl muncii.

Dreptul securității sociаle, în schimb, este ”acea ramură a dreptului, autonomă, 
aparținând dreptului public, alcătuită din ansamblul normelor juridice care regle-
mentează relațiile de asigurări sociale și pe cele de asistență socială.” [10, pag. 69].

Cele două ramuri de drept, dreptul muncii, respectiv dreptul securității sociale 
au în comun preocupаreа pentru dezvoltarea și susținerea de politici sociale privind 
integrarea socio- profesională a indivizilor precum și oferireа unui cadru legal de 
derulare a raporturilor de muncă dintre angajat și angajator.

Art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/ 1999 prevede că “persoa-
nele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor 
lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică sau le limitează accesul cu șanse 
egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali și culturali 
proprii, necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale și 
profesionale.” [14, pag. 1].
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Unа din аceste măsuri o constituie încаdrаreа în grаd de hаndicаp. Certificatul 
de handicap se eliberează pe gradele ușor, mediu, accentuat, grav cu asistent perso-
nal sau grav fără asistent personal, potrivit criteriilor de diаgnostic аnаtomic, clinic, 
funcţionаl precum și а cаpаcităţii de аutoservire și а cаpаcităţii de muncă. 

De altfel, pe parcursul ultimilor anii autorităţile române au abordat în mod activ 
problema trecerii de la denumirea de handicap la cea de dizabilitate, considerată a fi 
discriminatorie pentru persoanele afectate. Deși primul pas a fost schimbarea denu-
mirii Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi din ANPH în ANPD, de-
numirea certificatului de încadrare poartă încă denumirea de certificat de încadrare 
în grad și tip de handicap. Consider că explicaţia pentru acest fapt constă în impactul 
psihologic major pe care denumirea de dizabilitate l- ar produce asupra populaţie. 
Așadar, acest proces se prevede a fi unul progresiv, bazat pe producerea de efecte 
pozitive și nu tocmai pe rezultatul final.

Având în vedere afecțiunile medicale, persoanele cu dizabilități întâmpină frec-
vent dificultăți la angajare, fiind expuse adesea riscului de excludere socio- economi-
că după cum am remarcat în cadrul acestui studiu.

Luând în calcul și alte probleme sociale precum rata natalității scăzute și rata 
mortalității crescute, statul român trebuie să ia măsurile necesare de a garanta șanse 
egale tuturor persoanelor ce doresc să desfășoare activități profesionale cu scopul de 
a evita îmbătrânirea populației active din punct de vedere profesional.

Referințe bibliografice:

Cărţi și articole știinţifice studiate:
1. Chelcea, S. (2007).  Metodologia cercetării sociologice. București: Ed. 

Economică;
2. Craiovan, I. (2007). Teoria generală a dreptului, București, Ed. Universul 

Juridic;
3. Dima, L. (2012). Relaţii de muncă și industriale în Uniunea Europeană. 

București: Ed. C. H. Beck;
4. Grădinaru, N. (2005). Dreptul muncii și securității sociale. Pitești: Ed. Inde-

pendența Economică;
5. Neamţu, G. et al (2011). Tratat de Asistenţă Socială. Ediţia a 2-a. București: Ed. 

Polirom;
6. Pop, L. (2005). Politici sociale. București: Ed. Economică;
7. Popa, N. (2008). Teoria generală a dreptului, București, Ed. C. H. Beck;
8. Ștefănescu, T. (2000). Dreptul muncii. Curs universitar. f. l: Ed. Luminalex;
9. Ștefănescu, T. (2012). Tratat teoretic și practic de drept al muncii. Ediţia a 2- a. 

București: Ed. Universul Juridic;
10. Ţiclea, A. (2015). Tratat de dreptul muncii. București: Ed. Universul Juridic;



1 8 4  |  |  1 8 5

 Școala  doctorală  șt i ințe  jur idice ,  polit ice  ș i  soc iolog ice

11. Ţiclea, A. et Tufan, C. (2005). Dreptul securităţii sociale. București: Ed. Global
12. Ţop, D. (2013). Dreptul muncii și securităţii sociale. Târgoviște: Ed. Biblioteca;
Legislaţie studiată:
13. Guvernul României. (2012). Ordinul nr. 2298/ 2012. Procedura cadru 

de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap. 
București: Monitorul Oficial;

14. Guvernul României. (1999). Ordonanţa de urgenţă nr. 102/1999 privind 
protecţia special și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. București:  
Monitorul Oficial;

15. Guvernul României. (2000). Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor  formelor de discriminare. București:  Monitorul 
Oficial;

16. Guvernul României. (2006). Legea Nr. 448 din 6 Decembrie 2006 privind 
protecţia și promovarea drepturilor  persoanelor  cu handicap din România. 
București:  Monitorul Oficial;

17. Organizaţia Naţiunilor Unite. (1945). Convenţia ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, f.l, f.e; 

18. Organizaţia Naţiunilor Unite. (2010). Legea nr. 221/ 2010 pentru ratificarea 
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. f.l: f.e;

19. Parlamentul României. (2003). Constituţia României. București: Monitorul 
Oficial;



1 8 6  |  |  1 8 7

 Școala  doctorală  șt i ințe  jur idice ,  polit ice  ș i  soc iolog ice

AGENTUL PROVOCATOR ȘI DELIMITAREA ACESTUIA 
DE ALȚI SUBIECȚI AI MĂSURILOR SPECIALE

DE INVESTIGAȚII

MOREI NICOLAE
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Pentru prima dată în legislația națională, instituția agentului provocator a fost 
reglementată prin includerea modificărilor în Codul de procedură penală prin Legea 
nr. 66 din 05 aprilie 2012 privind completarea și modificarea Codului de procedură 
penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Monitorul Oficial nr. 
155-159 din 27 iulie 2012, și anume a pct. 11) la alin. (1), art. 94 cu conținutul: „prin 
provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la săvârșirea infracțiunii”.

Astfel, prin sintagma „a provoca” se are în vedere instigare la comiterea infrac-
ţiunii (îndemn, încurajare), dar considerăm că intră sub incidenţa determinării sub 
forma  vicleniei, înșelăciunii, în urma căreia persoanei i se sugerează într-un mod 
neechivoc savârșirea unei infracţiuni.

Totodată, provocarea reprezintă o acțiune sau o totalitate de acțiuni, săvârșite cu 
intenție, care întrunesc elemente de incitare sau determinare asupra unei sau a mai 
multor persoane, de a realiza anumite acțiuni sau de a inacționa, cu scopul produce-
rii unui eveniment sau declanșării unui fenomen.

Într-o opinie [1], prin „agent provocator” se are în vedere persoana care des-
fășoară în mod conștient o activitate de instigare, de a-l determina pe făptuitor să 
comită alte infracţiuni în scopul de a-l prinde și de a dovedi că acesta din urma este 
o persoană care se pretează la astfel de fapte. 

Într-o altă opinie [2], provocarea trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să fie 
anterioară comiterii infracţiunii și să existe o legătură directă sau o legătură cauzală 
imediată între incitarea funcţionarului de poliţie (a investigatorului) și infracţiunea 
comisă.

Jurisprudenţa definește agenţii provocatori ca fiind „agenţi infiltraţi, care își de-
pășesc limitele atribuţiilor conferite de lege pentru a acţiona în scopul relevării acti-
vităţii infracţionale a unei persoane, provocând-o pe aceasta să comită infracţiuni în 
vederea administrării de probe în acuzare” [7].

Interpretând cele reiterate, constatăm că agentul provocator poate fi persoana fi-
zică, care în virtutea exercitării obligațiilor de serviciu sau în interesul personal al 
acesteia, săvârșește o acțiune sau o totalitate de acțiuni, intenționate, ce incită sau 
determină, una sau mai multe persoane, de a realiza anumite acțiuni sau de a nu le 
realiza, având scopul producerii unui eveniment sau declanșării unui fenomen, ce va 
produce consecințe grave.

Astfel, agentul provocator creează artificial probe (potrivit art. 93 Cod procedură 
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penală, probele reprezintă elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul 
cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea 
făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum și la stabilirea altor împrejurări impor-
tante pentru justa soluţionare a cauzei), cu scopul de a denatura realitatea privind ac-
ţiunile și evenimentele chemate să ducă la răspunderea penală a unui nevinovat [3]. 

Un exemplu elocvent este oferit de practica judiciară. Astfel, „la 11.06.2000, la 
orele 24.00, G.G., în timpul executării obligaţiilor de serviciu, a oprit automobilul 
VAZ-2108 condus de V.B. (comisarul poliţiei din Soroca). În mărturiile sale V.B. 
susţine că G.G. a luat de la el 100 lei pentru a-i permite plecarea, fără a întocmi un 
proces-verbal.”

Instanţa de judecată a ajuns la concluzia că G.G. nu a luat banii în mână (nu a fost 
corupt), că aceștia au fost aruncaţi de V.B. pe capotul mașinii poliţiei rutiere. Deci, de 
fapt, a fost o provocare de corupere, deoarece în lipsa dovezilor de săvârșire a acestei 
infracţiuni din partea reprezentantului poliţiei s-a făcut o încercare de a crea probe 
artificiale” [6].

Referitor la agentul provocator, practica judiciară ne oferă ipoteza în care acu-
zatul ajunge să comită o infracţiune, fiind provocat în mod direct nu de agenţi ai 
statului, ci de agenţi intermediari, iar întrebarea de bază este dacă instituţia agentului 
provocator își mai găsește ori nu aplicabilitatea.

În cauza Statele Unite contra Luisi din 2007, autorităţile americane (FBI-ul) au 
iniţiat o investigaţie avându-l drept subiect pe Robert Luisi, un membru al grupării 
„La Cosa Nostra”. În vederea eficientizării investigaţiei, autorităţile au recrutat un alt 
membru al grupării – Ronald Previte – în calitate calitate de informator plătit. Sub 
îndrumarea FBI-ului, Previte l-a prezentat pe acuzat lui Michael McGowan. Acesta 
din urmă, era la momentul respectiv agent sub acoperire al FBI. După acel moment, 
acuzatul a început să tranzacţioneze cu McGowan diverse bunuri furate. La un mo-
ment dat, Previte l-a îndemnat pe acuzat să accepte din partea agentului sub acoperi-
re McGowan diamante în schimbul unei cantităţi de cocaină – ce urma să fie oferită 
de Luisi. La întâlnirea unde s-au discutat toate aceste aspecte a participat și capul 
grupării „La Cosa Nostra” – Joseph Merlino. Acesta nu i-a solicitat însă acuzatului să 
efectueze schimbul. Este de precizat că deși Luisi a acceptat iniţial schimbul în cauză, 
acesta a refuzat ulterior să livreze cantitatea de cocaină cerută de agentul sub acope-
rire, în ciuda solicitărilor repetate ale acestuia de a încheia tranzacţia [13].

În încercarea de a remedia această situaţie, Previte l-a informat pe liderul grupării 
– Joseph Merlino – că acesta ar urmă să aibă de câștigat de pe urmă acestei tranzacţii. 
Drept urmare, Previte a insistat asupra lui Merlino, ca acesta să-i solicite subalternului 
său încheierea tranzacţiei cu agentul sub acoperire. În urma acestei solicitări, acuzatul 
a realizat trei tranzacţii având drept obiect cantităţi de cocaină. De fiecare dată, furni-
zorul a fost Luisi, iar cumpărătorul agentul sub acoperire al FBI (Michael McGowan). 
Fiind arestat și trimis în cele din urmă în judecată, acuzatul a invocat faptul că Previte 
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a acţionat precum un agent instigator. Argumentul a fost acela că, dacă Previte nu l-ar 
fi convins pe Merlino să-i ordone efectuarea tranzacţiilor în cauză, el nu ar fi săvârșit 
faptele pentru care se face vinovat. Acuzatul a declarat în acest sens că nu a avut altă 
alternativă decât să îndeplinească ordinul primit de la capul grupării „La Cosa Nostra”.

Este de precizat că discuţia privind agentul instigator prin trimitere la presiunile 
făcute de un intermediar aflat sub controlul statului a mai făcut obiectul unor discuţii 
în jurisprudenţă, considerându-se în acest sens că instituţia agentului instigator este 
aplicabilă în contextul în care un agent al statului dirijează un intermediar (o terţă 
persoană) în vederea exercitării unor presiuni asupra acuzatului (a se vedea în acest 
sens Statele Unite c. Washington, 1997). Alte instanţe însă, au statuat că în măsura 
în care intermediarul nu cunoștea că acţionează sub coordonarea statului, acesta nu 
poate fi privit ca fiind un agent instigator (a se vedea în acest sens Statele Unite c. 
Squillacote, 2000 sau Statele Unite c. Thickstun, 1997). Tot în vederea respingerii te-
zei agentului provocator, instanţele au considerat că pentru existenţa provocării este 
necesar un contact direct între acuzat și agenţii statului (a se vedea în acest sens Sta-
tele Unite c. Martinez, 1992 și Statele Unite c. Emmert, 1987).

Totodată, este evident că Previte a acţionat sub instrucţiunile agenţilor statului 
(criteriu evidenţiat în cauza Statele Unite c. Washington), și nu în mod independent 
faţă de planul oferit de aceștia în vederea provocării acuzatului (criteriu evidenţiat 
în cauza Statele Unite c. Bradley, 1987). În speţa de faţă, se pune întrebarea dacă este 
rezonabil a se considera că Merlino a acţionat nu în mod independent, ci sub coordo-
narea agenţilor statului prin intermediul unui intermediar –Previte. Răspunsul ar fi 
unul greu de conturat, deoarece Merlino nu cunoștea în ce calitate acţionează. Pe de 
altă parte, a ignora relaţia dintre agentul statului și informatorul Previte, cât și relaţia 
dintre acest informator și Merlino ar crea o posibilă breșă susceptibilă de a fi utilizată 
în vederea negării efectelor instituţiei agentului provocator. Astfel, deși este clar că 
între Merlino și agentul sub acoperire nu a existat un raport direct, acest raport a 
existat între Merlino și informatorul FBI. Prin urmare, din moment ce informatorul 
a acţionat precum un agent al statului, s-ar putea aprecia că a existat totuși o relaţie 
directă între stat și intermediarul Merlino, cu toate că acesta din urmă nu a cunoscut 
acest aspect [13].

În cadrul exercitării măsurilor speciale de investigație apar o serie de persoane, 
care îndeplinesc diverse funcții, ocupând o poziție în ierarhia subiecților măsurilor 
speciale de investigație, după cum urmează: investigatorul sub acoperire, colabora-
torul confidențial, informatorul, denunțătorul anonim, agentul secret și testorul de 
integritate profesională.

Definirea statutului de „investigator sub acoperire” este dificilă, deoarece, de-a 
lungul timpului, acestuia i s-au atribuit funcţii variate, un lucru fiind cert că această 
entitate este una dintre cele mai vechi din evoluţia mediului informativ. Mai mult, 
practica investigatorilor sub acoperire însoţește întreaga istorie a activităţilor infor-
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mative. Ea s-a păstrat și s-a îmbogăţit pe parcursul timpului, conservându-și actua-
litatea și făcând parte dintr-o istorie deschisă a serviciilor de informații. În general, 
se admite că o persoană în această postură este un agent care, din însărcinarea unei 
agenţii/serviciu de informaţii/contrainformaţii, își ascunde identitatea reală sau își 
asumă una nouă, în scopul de a se infiltra într-o organizaţie, structură (politică, so-
cială, media), pentru a capta încrederea membrilor acestora, în vederea obţinerii de 
date confidenţiale sau în vederea desfășurării unor acţiuni viitoare de manipulare. 

O altă poziție [8], reprezintă investigatorul sub acoperire ca persoana oficială care 
exercită confidențial activitatea specială de investigații, precum și o altă persoană 
care colaborează confidențial cu organele de urmărire penală. La fel, alin. (4), art. 136 
Cod procedură penală stabilește că investigatori sub acoperire pot fi doar angajaţi, 
special desemnaţi în acest scop, din cadrul MAI, SIS, CNA sau DIP al MJ sau sunt 
persoane antrenate pentru efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii concrete. 
La ultima afirmație nu există vreo explicație juridică și nu se cunoaște cine ar putea 
fi aceste persoane, totuși presupunem că ar putea fi colaboratorii confidențiali sau 
persoane prelucrate de către ofițerii de investigații și care își oferă acordul în scris de 
a participa la realizarea măsurilor speciale de investigații.

Totuși, este foarte important stipularea în legislație, precum că investigatorului 
sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni [8]. Or, în cazul în 
care a avut loc o încadrarea controlată în grupul sau organizația criminală, persoana 
ce a fost încadrată, poate solicita săvârșirea unei infracțiuni controlate, care reprezin-
tă comiterea de către persoana încadrată controlat în grupul sau organizaţia crimina-
lă a unei fapte ce prezintă doar semnele obiective ale unei infracţiuni ușoare sau mai 
puţin grave, în mod controlat și dirijat de autoritatea competentă, în scopul curmării 
sau descoperirii infracţiunilor grave, deosebit de grave și excepţional de grave. Ob-
servăm existența scopului special al săvârșirii infracțiunii controlate și deosebirea 
acesteia de provocarea la săvârșirea unei infracțiuni [9].

Consilierul juridic al Inspectoratului de poliție al județului Galați, Daniel Soare, 
declară că din dorinţa ,,cosmetizării” activităţii de provocare desfășurate de anumiţi 
agenţi, și în scopul ,,convertirii în clandestinitate” a activităţii de determinare la să-
vârșirea unei infracţiuni, practica organelor judiciare și mai apoi legislaţia procesual 
penală operează cu sintagma de ,,investigator sub acoperire”, acesta însă, disciplinat 
de normele juridice procesual penale, desfășoară aproximativ aceleași metode de 
provocare cu caracter infracţional, nelimitându-se doar la simple observaţii pasive 
ale unei activităţi infracţionale aflate în curs de desfășurare [5].

Folosirea investigatorilor sub acoperire și a informatorilor ca agenţi provocatori, 
este admisă, dar numai cu două condiţii:

•	 să nu fie aplicate metode de audiere sau investigare neautorizate;
•	 verificarea se va rezuma la o singură suspiciune, iar măsura nu se va îndrep-

ta spre o persoană nesuspectată.
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Explicaţia CtEDO pentru cea de-a doua condiţie este că statul are obligaţia să 
urmărească  fapte penale, fiindu-i interzis să genereze infracţiuni.

Un alt subiect al măsurilor speciale de investigație poate fi colaboratorul confi-
dențial, adică persoana care, printr-un acord scris sau verbal, se obligă să ofere ofi-
ţerului de investigaţii informaţii, să participe la pregătirea și efectuarea măsurilor 
speciale de investigaţii, precum și să contribuie într-un alt mod, neinterzis de lege, la 
activităţile speciale de investigaţii [10]. 

În stricto sensu, noţiunea de colaborator confidențial, al investigatorului sub aco-
perire, poate fi un informator al poliţiei sau un bănuit, învinuit ori inculpat în altă 
cauză, care s-a decis să colaboreze cu organele judiciare în vederea descoperirii unor 
noi infracţiuni sau a identificării altor infractori. În lato sensu, noţiunea de colabora-
tor înglobează orice persoană, indiferent că face sau nu parte dintr-o structură infor-
mativă, care ajută organele de cercetare penală în activitatea de descoperire, cercetare 
și tragere la răspundere penală a celor care au comis infracţiuni. Din acest punct de 
vedere, colaboratori sunt, atât informatorii sau persoanele acuzate de săvârșirea unor 
infracţiuni, cât și persoanele de bună-credinţă care denunţă săvârșirea unei infrac-
ţiuni care nu aduce atingere persoanei sau bunurilor lor, precum și persoanele care 
contribuie la identificarea altor făptuitori [4].

Diferența dintre colaboratorul confidențial și investigatorul sub acoperire ar fi sta-
tutul acestora, și anume că ultimul nemijlocit este angajat al MAI, SIS, CNA sau DIP 
al MJ, însă în cazuri speciale, colaboratorul confidențial poate fi investigator sub aco-
perire, dacă își oferă acordul scris de a participa la efectuarea măsurilor speciale de 
investigații și îndeplinește condițiile autorităților competente. În virtutea obligațiilor 
speciale, prevăzute de lege [10], colaboratorului confidențial, nu îi este interzisă pro-
vocarea persoanelor la săvârșirea infracțiunilor, totuși reieșind din prevederile actu-
ale ale Codului de procedură penală, datele acumulate ca urmare a provocării nu vor 
fi admise ca probe în procesul penal corespunzător.

Legislația nu diferențiază noțiunea de investigator sub acoperire și agent secret, 
însă doctrina confundă acești subiecți, lăsând temei de interpretare. Potrivit DEX-
ului, cuvântul „secret” poate fi calificat ca ținut ascuns, necunoscut, confidențial, 
tăinuit, nedivulgat, în timp ce sub acoperire poate fi înțeles ca tăinuit, ascuns. Inves-
tigator este percepută persoana care efectuează investigații, care cercetează, iar agent 
este persoana care îndeplinește anumite sarcini. În acest mod, prezumăm o coeziune 
a acestor două definiții, fiind similare ca conținut, însă utilizate ca două idei sinestă-
tătoare, sinonime. Urmează să concretizăm că investigatorul sub acoperire reprezintă 
același subiect de agent sub acoperire sau agent secret.

În doctrina de specialitate se precizează despre existența informatorului, ca per-
soana care culege și oferă informații. Raportând noțiunea dată la activitatea specială 
de investigații, atunci informatorul poate fi persoana, care de regulă nu are un nume 
fals, face parte din grupul sau organizația criminală corespunzătoare, și are ca scop 
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culegerea informației despre gruparea din care face parte, ulterior oferind informația 
culeasă ofițerilor de investigații.

Indexul de termeni și abrevieri cu utilizare frecventă în documentele securității 
de pe teritoriul României, definesc informatorul ca persoana cu aptitudini și dispo-
nibilităţi pentru culegerea de informaţii și care, în mod organizat, conspirat și secret, 
culegea date de interes pentru securitatea internă a țării, transmiţându-le ofiţerului 
sau rezidentului și acţionând sub îndrumarea directă a acestuia. 

Acealași document, stipulează că informatorii pot fi „necalificaţi” sau „calificaţi”:
a) informator calificat – calitatea unor persoane din reţeaua informativă, re-

crutate din rândul „elementelor patriotice” sau care, prin „trecutul și legăturile lor” 
aveau capacitatea de a pătrunde în mijlocul „elementelor subversive”, în „clandestini-
tatea dușmanului”, fiind implicaţi în acţiuni de supraveghere și urmărire informativă;

b) informator necalificat –  calitate a unei persoane din reţeaua informativă 
care primea rolul de a culege și de a transmite ocazional informaţii, cu caracter ge-
neral, „de primă sesizare” (de exemplu: identificarea persoanelor suspectate de „ac-
tivitate dușmănoasă”, „clarificarea” stării de spirit și a conduitei persoanei urmărite, 
identificarea și transmiterea informaţiilor cu privire la evenimente deosebite din ca-
drul obiectivelor urmărite) fără a fi implicat în acţiunile de urmărire propriu-zise.

Confidentul se deosebește de informator prin faptul că primul este un cunoscător 
al mediilor infracţionale și colaborează în mod regulat cu organele competente.

Un alt subiect al activității speciale de investigații îl constituie denunțătorul ano-
nim, care poate fi persoană fizică sau juridică ce efectueză o înștiințare despre săvâr-
șirea unei infracțiuni, fără oferirea sau specificarea datelor de identitate ale acestuia. 
CtEDO stabilește condiția existenței provocării atunci când situaţia presupus infrac-
țională tinde să fie probată prin solicitarea ce emană de la o persoană ce avea sarcina 
să descopere infracţiunea sau când există o invitaţie directă la comiterea unei infrac-
ţiuni din partea unui denunţător sau a unui martor anonim. O soluție elementară ar 
fi denunțarea cu menționarea datelor reale de identitate, fără implicarea denunțăto-
rului cu angajații organelor competente de a preveni sau a descoperi infracțiunea.

Nu în ultimul rând, legislatorul precizează în prevederile Legii nr. 325 din 23 de-
cembrie 2013 privind testarea integrității profesionale, existența unui subiect special, 
așa numitul „testor de integritate profesională”, care este persoană abilitată prin pre-
zenta lege și prin alte legi speciale cu atribuţii și competenţe de testare a integrităţii 
profesionale. Reieșind din prevederile legale, testorii de integritate profesională pot fi 
doar angajații cu statut special din cadrul CNA și SIS, respectiv organele competente 
în realizarea testelor de integritate profesională. 

Potrivit art. 8 [11], testorii de integritate profesională au dreptul:
- de a de a determina, împreună cu coordonatorul activităţii de testare a in-

tegrităţii profesionale, în condiţiile prezentei legi, agenţii publici pasibili de testare și 
periodicitatea testării;



1 9 2  |  |  1 9 3

 Școala  doctorală  șt i ințe  jur idice ,  polit ice  ș i  soc iolog ice

- de a fi instruiţi special cu privire la metodele și mijloacele aplicate în cadrul 
testării;

- de a folosi în cadrul testării integrităţii profesionale acte care codifică iden-
titatea persoanelor, a structurilor, organizaţiilor, încăperilor și mijloacelor de trans-
port, precum și identitatea persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (2).

De asemenea, testorii integrităţii profesionale au următoarele obligaţii:
- de a asigura confidenţialitatea activităţii de testare a integrităţii profesionale;
- de a informa conducătorii entităţilor publice despre testările realizate, prin 

intermediul coordonatorului activităţii de testare a integrităţii profesionale;
- de a întreprinde toate măsurile pentru a preveni eventualele consecinţe 

negative sau atingeri aduse unor terţe persoane în legătură cu aplicarea testului de 
integritate profesională;

- de a asigura distrugerea înregistrărilor audio/video efectuate în cadrul tes-
tului de integritate în termenele prevăzute la art. 18 alin. (1).

În calitate de concluzii, fiind reflectată noțiunea de agent provocator, prin prisma 
opiniilor diferitor doctrinari, putem defini agentul provocator ca persoana fizică, care 
în virtutea exercitării obligațiilor de serviciu sau în interesul personal al acesteia, să-
vârșește o acțiune sau o totalitate de acțiuni, intenționate, ce incită sau determină, 
una sau mai multe persoane, de a realiza anumite acțiuni sau de a nu le realiza, având 
scopul producerii unui eveniment sau declanșării unui fenomen, ce va produce con-
secințe grave.

În prezentul studiu, a fost abordată tema privind provocarea la săvârșirea infrac-
țiunii de către agentul intermediar, având la bază cauza Statele Unite contra Luisi din 
2007, iar întrebarea de bază dacă instituţia agentului provocator își mai găsește ori nu 
aplicabilitatea a fost soluționată.

De asemenea, a fost analizată instituția agentului provocator în comparație cu alți 
subiecți ai măsurilor speciale de investigații, cum ar fi investigatorul sub acoperire, 
colaboratorul confidențial, informatorul, denunțătorul anonim, agentul secret și tes-
torul de integritate profesională.
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EXECUTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI CU PRIVIRE 
LA REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ERORI JUDICIARE 

ȘI DE URMĂRIRE PENALĂ

MUNTEAN VASILISA,
Consorţium ASEM – USPEE  „C. Stere”, Republica Moldova

Procedura de executare este o fază importantă a procesului civil. Modul de execu-
tare a hotărârilor judecătorești cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin erori 
judiciare și de urmărire penală reprezintă un aspect important al dreptului de pro-
cedură civilă. 

Actualitatea tematicii abordate se explică prin faptul că în doctrina juridică din 
Republica Moldova, aspectele cu referire la executarea de către stat a hotărârilor pri-
vind repararea în beneficiul persoanei reabilitate a prejudiciului cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organului de urmărire penală, procuraturii și instanțelor judecătorești nu 
a mai fost cercetată din punct de vedere științific. În acest context, scopul urmărit la 
elaborarea prezentului articol științific este de a analiza particularitățile teoretice și 
practice ale punerii în executare a hotărârilor judecătorești cu privire repararea pre-
judiciilor cauzate prin erori judiciare și de urmărire penală.

În conformitate cu art.20 din Constituţia R.M. [3], orice persoană are dreptul la 
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătorești competente împotriva actelor 
care violează drepturile, libertăţile și interesele sale legitime. Art.120 din Constituţie 
stabilește că respectarea sentinţelor și a altor hotărâri definitive ale instanţelor jude-
cătorești este obligatorie. 

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a R.M. a statuat că dreptul la exe-
cutarea unei hotărâri judecătorești constituie parte integrantă a dreptului de acces 
la justiţie. De asemenea, Curtea a relevat că respectarea hotărârilor judecătorești se 
exprimă prin obligativitatea executării acestora. Accesul la justiţie semnifică nu doar 
posibilitatea juridică a persoanei de a se adresa unui organ de plină jurisdicţie pentru 
soluţionarea unei contestaţii și obţinerea unei satisfacţii, ci și dreptul de a cere execu-
tarea hotărârii obţinute [6]. 

Analizând regulile generale cu privire la executarea hotărârilor judecătorești, am 
putea conchide, în aparență, că executarea hotărârilor judecătorești cu privire la re-
pararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală se realizează 
în conformitate cu normele din Codul de Executare al R.M. [2] Cu toate acestea, la 
o examinarea detaliată a cadrului normativ de reglementare a modului de reparare a 
prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală, ajungem la concluzia 
că executarea acestor categorii de hotărârii judecătorești prezintă o serie de parti-
cularități, având numeroase excepții de la normele generale prevăzute în Codul de 
Executare.    
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Astfel, art.13 alin.(1) din Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat 
prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instan-
ţelor judecătorești nr.1545/1998 [7] stabilește că repararea prejudiciilor specificate la 
art.7 lit.(a), (c)-(g) și în capitolul III din Lege se efectuează din contul bugetului de 
stat, iar dacă prejudiciul a fost cauzat de organul de urmărire penală întreţinut din 
bugetul local, repararea se face din contul acestui buget. 

Prin coroborarea normelor menționate, deducem că se repară din contul buge-
tului de stat în beneficiul persoanei reabilitate: salariul; alte venituri provenite din 
muncă de care a fost privată persoana reabilitată în urma acţiunilor ilicite; averea 
(inclusiv depunerile bănești și câștigurile aferente) confiscată ori trecută în venitul 
statului, precum și averea sechestrată; amenzile percepute ca urmare a executării 
sentinţei judiciare; cheltuielile de judecată suportate de persoană, inclusiv sumele 
plătite pentru asistenţa juridică; cheltuielile pentru tratament; cheltuielile suportate 
în legătură cu chemările în organul de urmărire penală, organul procuraturii sau în 
instanţa judecătorească; prejudiciul moral. 

Anumite controverse există privitor la repararea prejudiciilor din contul bugete-
lor locale. În acest sens, a fost expusă opinia, la care ne raliem, că norma legală care 
pune în sarcina bugetelor locale repararea prejudiciilor nu ar contribui la realiza-
rea principiilor operativităţii și oportunităţii măsurilor de reabilitare. Posibilităţile 
financiare ale bugetelor locale sunt reduse, iar cererea privind repararea prejudiciului 
poate să rămână nesoluționată din motive pur obiective. În scopul de a nu admite 
asemenea situații, în doctrina de specialitate s-a propus ca din alin.(1) art.13 al Legii 
să fie exclusă sintagma „iar dacă prejudiciul a fost cauzat de organul de urmărire pe-
nală întreţinut din bugetul local – din contul acestui buget” [1, p.102].

În practica judiciară pot fi întâlnite situații în care persoanele reabilitate in-
terpretează în mod eronat norma de la art.13 alin.(1) al Legii nr.1545/1998, înain-
tând acțiunea cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin erori de urmărire 
penală împotriva autorităților publice locale. Astfel, M.S. s-a adresat cu acţiune 
împotriva Consiliul raional Fălești și Consiliul municipal Chișinău, solicitând 
încasarea prejudiciului moral cauzat de către colaboratorii poliţiei rutiere ca re-
zultat al aplicării ilegale de către aceștea a sancțiunii contravenționale. În susți-
nerea pretențiilor sale, reclamantul a făcut trimitere la norma de la art.13 alin.
(1) al Legii nr.1545/1998 care prevede că în cazul când prejudiciul a fost cauzat 
de organul de urmărire penală finanțat din bugetul local, repararea prejudiciului se 
face din contul acestui buget. Reclamantul a indicat că deoarece Direcția de Poliție a 
mun.Chișinău este finanţată de către Consiliul municipal Chișinău, iar Secția Poliției 
Rutiere a Inspectoratului de Poliție Fălești este finanţată de către Consiliului raional 
Fălești, pretenţiile în pricină sunt înaintate către pârâţii corespunzători.

Curtea Supremă de Justiție și instanțele ierarhic inferioare au respins acțiunea 
reclamantului, motivând că acțiunea a fost înaintată împotriva unor pârâţi neco-
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respunzători. Instanța supremă a argumentat că autoritatea publică care reprezintă 
statul în instanţa de judecată pe această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei. 
Normele de drept la care a făcut referire recurentul, și anume art.13 alin.(1) al Legii 
nr.1545/1998, reglementează modalitatea de executare a hotărârilor judecătorești cu 
privire la repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmări-
re penală, ale procuraturii și ale instanţelor judecătorești, și nu se referă la organul ce 
urmează a reprezenta statul în categoria respectivă de litigii [4].

În conformitate cu art.13 alin.(2) din Legea nr.1545/1998, prejudiciul material și 
moral cauzat în legătură cu aplicarea ilegală a amenzilor contravenţionale de către 
alte organe decât instanţa de judecată se repară de către aceste organe. Lista exhaus-
tivă a organelor de stat abilitate cu dreptul de a aplica sancțiuni contravenționale este 
indicată în art.393 din Codul contravențional. Acestea sunt: a) instanţa de judecată; 
b) procurorul (art.396);     c) comisia administrativă (art.398); d) agentul constatator, 
cu organele de specialitate indicate în art.400-42310 din Codul contravențional. 

Dacă persoana reabilitată a achitat amenda până la constatarea de către instanța 
de judecată a ilegalității deciziei de sancționare, restituirea amenzii se va face, după 
caz, de la buget, din fondul în care acestea au fost virate sau de către organul care a 
beneficiat de aceste sume (art.13 alin.(2) din Legea nr.1545/1998). În acest context, 
menționăm faptul că amenzile se achită în conturile trezoreriale de încasări ale buge-
tului de stat, în conformitate cu Ordinul nr.158 din 22.12.2017 „Cu privire la modul 
de achitare și evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al 
Ministerului Finanţelor” [12]. 

Pensia sau indemnizaţia a cărei plată a fost sistată ca urmare a arestului ilegal și 
ţinerii sub arest se compensează din bugetul asigurărilor sociale de stat prin interme-
diul organului teritorial de la locul de trai al persoanei fizice (art.13 alin.(3) din Le-
gea nr.1545/1998). În conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pentru anul 2018 nr.281/2017 [8], mijloacele financiare încasate la 
bugetul asigurărilor sociale de stat se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor 
– Trezoreria de Stat și se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 
deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor. Prin urmare, 
în scopul restituirii plăților sistate la pensie și indemnizație, persoana va depune o 
cerere la oficiul teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la care va anexa 
hotărârea definitivă a instanței judecătorești cu privire la restituirea plăților.

Potrivit art.13 alin.(4) din Legea nr.1545/1998, averea confiscată ori trecută în 
venitul statului de către instanţa judecătorească sau ridicată de organul de urmărire 
penală, precum și averea sechestrată, inclusiv depunerile bănești și dobânzile afe-
rente, se restituie de către organul la care se află această avere. În acest sens, pct.3 
din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare și vânzare a bunurilor 
confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, 
a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și 
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a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.972/2001 [14] stabilește că 
atribuţiile privind păstrarea, evaluarea și vânzarea bunurilor confiscate le exercită 
inspectoratele fiscale de stat.   

În conformitate cu art.14 din Legea nr.1545/1998, persoana fizică care este eli-
berată din funcţie în legătură cu condamnarea ilegală sau suspendată pe motiv de 
tragere ilegală la răspundere penală se restabilește la locul de muncă, iar în caz de 
imposibilitate pe motiv de lichidare a întreprinderii sau reducerii statelor, acesteia i 
se oferă un loc de muncă echivalent cu cel ocupat anterior. Cu regret, norma de la 
art.14 din Legea nr.1545/1998 nu oferă răspuns la întrebarea, care organ sau instituție 
este obligat de a oferi un loc de muncă echivalent persoanei fizice, eliberate ilegal din 
funcție în situația lichidării întreprinderii. Este evident, că în asemenea situații anga-
jatorul se află în imposibilitatea de a oferi salariatului un loc de muncă echivalent ce-
lui avut anterior [15, p.45]. La fel, norma legală nu stabilește careva sancțiuni pentru 
neexecutarea de către administrația întreprinderii a dispoziției normative indicate 
în art.14 din Legea nr.1545/1998. În scopul înlăturării acestor lacune din legislație, 
propunem ca în caz de lichidare a întreprinderi, Ministerul Justiției să fie obligat de a 
oferi persoanei fizice un loc de muncă echivalent celui avut anterior sau de a-i achita 
o compensație bănească.  

Restabilirea drepturilor încălcate de muncă ale persoanei reabilitate nu trebuie să 
fie limitată doar la restabilirea în lucru (funcţie), așa cum rezultă din lege. Trebuie 
restabilite toate drepturile de muncă ale celui reabilitat: dreptul la acordarea anua-
lă a concediului de odihnă (inclusiv dreptul la compensarea concediilor de odihnă 
anuale nefolosite); dreptul preferenţial la menţinerea locului de muncă în cazul re-
ducerii numărului sau a statelor de personal; dreptul de a participa în administrarea 
întreprinderii etc. În acest context, Legea nr.1545/1998 necesită a fi completată cu 
prevederi noi care ar garanta restabilirea eficientă și promptă a tuturor acestor drep-
turi [1, p.108].

În conformitate cu art.15 alin.(1) din Legea nr.1545/1998, timpul aflării ilegale 
sub arest, timpul ispășirii pedepsei, precum și timpul pe parcursul căruia persoana 
fizică nu a lucrat în legătură cu suspendarea ilegală din funcţie se iau în considerare 
la calcularea vechimii în muncă, inclusiv la stabilirea pensiilor și indemnizaţiilor. 
Suntem de opinia că prevederea respectivă din lege necesită concretizare, deoarece 
în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156/1998 
[9], la stabilirea pensiilor se ia în considerare nu vechimea în muncă, dar stagiul de 
cotizare, format din însumarea perioadelor de activitate în care s-a plătit contribuţia 
la fondul de pensii.

Putem constata că Legea nr.1545/1998 nu conţine dispoziții privitoarea la resta-
bilirea în drepturi a persoanei care a fost exmatriculată din instituţia de învăţământ 
ca rezultat al acţiunilor ilegale din partea organelor de drept. În context, autoarea 
L.Brînză a recomandat introducerea în legislația națională a unei astfel de norme. S-a 
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propus ca restabilirea la studii a persoanei exmatriculate din instituţia de învăţământ, 
în legătură cu condamnarea ei ilegală sau tragerea ei ilegală la răspundere penală, să 
fie efectuată în baza cererii acestei persoane, de către administraţia instituţiei de învă-
ţământ, în termen de o lună din momentul depunerii cererii [1, p.108].

Titlul executoriu. Hotărârea judecătorească privind repararea prejudiciului cau-
zat prin erori judiciare și de urmărire penală se execută după ce a devenit definitivă. 
Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare Ministerului 
Justiţiei și informează părţile despre acest fapt. Cu toate acestea, art.131 alin.(2) Legea 
nr.1545/1998 permite ca titlul executoriu să fie prezentat spre executare Ministerului 
Justiţiei și de către creditor, cu anexarea datelor bancare necesare, în vederea efectu-
ării transferului. 

În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, Ministerul Justiţiei 
remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărârile judecătorești 
emise pe cauza respectivă, și datele bancare ale creditorului. În continuare, punerea 
în aplicare a titlului executoriu se va face de către Ministerul Finanţelor, în conformi-
tate cu procedura și termenele stabilite prin Legea finanţelor publice și responsabili-
tăţii bugetar-fiscale nr.181/2014 [10]. 

În practica judecătorească au existat situații în care persoanele reabilitate, fără a 
ține cont de prevederile cadrului normativ, au înaintat împotriva Ministerului Finan-
țelor acțiune în judecată pentru repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și 
de urmărire penală. 

Cu titlu de exemplu, aducem speța în care instanța judecătorească a respins cere-
rea de chemare în judecată depusă de persoana reabilitată, deoarece a fost înaintată 
împotriva Ministerului Finanțelor, care este pârât necorepunzător. Astfel, în speță, 
agentul constatator al Inspectoratului General de Poliție a întocmit proces-verbal cu 
privire la contravenţie în privința lui B.E. pentru staționarea neregulamentară a ve-
hiculului. Concomitent, de către agentul constatator a fost întocmit proces-verbal 
de reținere a vehiculului și aducerea acestuia la parcarea specială. B.E. a contestat 
procesele-verbale cu privire la contravenție, iar instanța judecătorească a dispus anu-
larea acestora din motiv că nu există faptul contravenției. Ulterior, B.E. s-a adresat 
către Ministerul Finanțelor cu o cerere prin care a solicitat să-i fie restituită suma 
achitată pentru ținerea vehiculului la parcarea specială, precum și amenda stabilită 
mod eronat. Prin scrisoare, Ministerul Finanțelor a informat petiționara că cererea 
acesteia nu poate fi satisfăcută în lipsa unui act judecătoresc, care ar obliga Ministerul 
Finanțelor la restituirea sumelor indicate. Nefiind de acord cu răspunsul, B.E. a depus 
cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Finanţelor, prin care a solicitat 
încasarea din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, toate 
cheltuielile suportate la examinarea cauzei înaintate. 

Atât instanța supremă, cât și instanțele ierarhic inferioare au respins acțiunea îna-
intată de B.E., motivând că Ministerul Finanțelor este responsabil doar de executarea 
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titlului executoriu. În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie a argumentat că recla-
mantul în mod greșit a înaintat pretențiile sale către Ministerul Finanțelor, atribuin-
du-i calitatea de pârât, deoarece conform normei legale aplicabile speței, calitatea de 
reprezentant al statului îi revine în exclusivitate Ministerului Justiției [5]. 

Substituirea termenului irevocabil prin definitiv. Un aspect discutabil, în vizi-
unea noastră, se referă la modificarea art.131 alin.(2) al Legii nr.1545/1998 prin care 
termenul “irevocabil” a fost înlocuit cu “definitiv”. Până la data intrării în vigoare 
a modificării, hotărârea judecătorească privind repararea prejudiciului cauzat prin 
acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor 
judecătorești se executa numai după ce devenea irevocabilă. De la data intrării în 
vigoare a modificărilor stabilite prin Legea nr.254 din 01.12.2017 [11], hotărârile 
judecătorești pe această categorie de litigii se execută din momentul în care devin 
definitive.  

Potrivit Codului de Procedură Civilă, rămân definitive hotărârile judecătorești 
emise în primă instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii în apel (art.254 
alin.(1)). La caz, o explicație a delimitării care există între noțiunile de hotărâre ju-
decătorească “definitivă” și hotărâre “irevocabilă” a efectuat Curtea Constituțională 
a R.M.  

În Hotărârea nr.32/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor preve-
deri legale referitoare la executarea creanțelor împotriva statului, Curtea a explicat 
că executarea unei hotărâri judecătorești definitive constituie o parte integrantă a 
dreptului la un proces echitabil. O hotărâre definitivă nu poate fi rejudecată de ace-
eași instanță, dar poate fi rejudecată de către instanța superioară. Irevocabilă este 
hotărârea judecătorească care nu mai poate fi supusă căilor de atac ordinare sau care 
nu mai este susceptibilă căilor de atac, deoarece acestea au fost epuizate ori termenele 
de exercitare a acestora a expirat.

Problema care ia naștere este că părțile pot contesta decizia instanței de apel care 
este definitivă, astfel încât există probabilitatea ca soluția litigiului să fie modificată de 
instanța de recurs, în detrimentul persoanei reabilitate. În acest caz, întrebarea care 
survine este ce se întâmplă în situația în care după primirea despăgubirii de către 
persoana reabilitată, instanța de recurs casează decizia instanței de apel?        

Termenul de executare. Analizând prevederile din Legea nr.1545/1998 conchi-
dem că actul normativ nu conține dispoziții care să instituie mecanismul de efectuare 
a plății și nici termenul de efectuare de către stat a plăților în contul beneficiarului. În 
art.13 alin.(4) al Legii nr.1545/1998 este stabilit că titlul executoriu se va executa de 
către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura și termenele stabilite prin 
Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.  

În conformitate cu art.68 alin.(2) al Legii nr.181/2014, în cazul neexecutării do-
cumentului executoriu emis în baza unei hotărâri judecătorești definitive în termen 
de 3 luni de la data prezentării acestuia, creditorul poate solicita executorului judecă-
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toresc iniţierea executării silite, conform procedurii stabilite de Codul de Executare. 
Deducem, astfel, că termenul de 3 luni este acordat pentru executarea benevolă a 
titlului executoriu, iar dacă organul de stat va refuza executarea benevolă a docu-
mentului executoriu, persoana reabilitată poate solicita executorului judecătoresc 
pornirea executării silite împotriva statului.

Problema cu referire executarea hotărârilor judecătorești de încasare a creanțelor 
împotriva statului a constituit obiect de examinare la Curtea Constituțională a R.M. 
Astfel, în anul 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.32 privind ex-
cepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi legale referitoare la executarea cre-
anțelor împotriva statului. Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituționale 
sintagmele care conțineau termenul „irevocabil” de la alineatele (1), (2) și (3) ale art.6 
din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea drep-
tului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 
rezonabil a hotărârii judecătorești nr.87/2011 și de la alineatele (1) și (2) ale art.68 din 
Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

În Hotărârea menționată, Curtea a reținut că prevederile contestate ale Legii 
nr.87/2011 și cele ale Legii nr.181/2014 restrâng domeniul de executare a hotărâri-
lor judecătorești definitive pronunțate împotriva statului la cele irevocabile, contrar 
prevederilor exprese ale art.120 din Constituție. Curtea Constituțională a decis că 
hotărârile judecătorești pronunțate în temeiul Legii nr.87/2011 urmează a fi puse în 
executare neîntârziat după rămânerea definitivă a hotărârii și executate nu mai târziu 
de trei luni de zile de la această dată, similar procedurii de executare a hotărârilor 
Curții Europene a Drepturilor Omului.

Concluzii și recomandări. Generalizând cele expuse, conchidem că:
1) Executarea hotărârilor judecătorești privind repararea prejudiciului cauzat 

prin erori judiciare și de urmărire penală manifestă o serie de particularități, având 
numeroase excepții de la normele generale prevăzute în Codul de Executare al R.M.    

2) Hotărârea judecătorească privind repararea prejudiciului cauzat prin erori ju-
diciare și de urmărire penală se execută după ce a devenit definitivă. Instanţa de jude-
cată are obligația de a prezenta din oficiu titlul executoriu spre executare Ministerului 
Justiţiei care, la rândul său are obligația de a remite Ministerului Finanţelor titlul 
executoriu, împreună cu hotărârile judecătorești emise pe cauza respectivă, și datele 
bancare ale creditorului. Plata despăgubirilor în beneficiul persoanei reabilitate se va 
face, conform titlului executoriu, de către Ministerul Finanţelor.

3) Executarea hotărârilor definitive privind repararea prejudiciului cauzat prin 
erori judiciare și de urmărire penală se face în termen de 3 luni. Acest termen este 
acordat pentru executarea benevolă a titlului executoriu și începe a curge de la data 
primirii titlului executoriu de către Ministerul Finanțelor. Dacă organul de stat va 
refuza executarea benevolă a documentului executoriu, persoana reabilitată poate 
solicita executorului judecătoresc pornirea executării silite împotriva statului.
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4) Propunem completarea art.14 din Legea nr.1545/1998 cu alineatul (131), în 
următoarea redacție: În caz de lichidare a întreprinderi (organizației, instituției), Mi-
nisterul Justiției este obligat de a oferi persoanei fizice un loc de muncă (funcție) 
echivalent celui avut anterior sau de a-i achita o compensație bănească în mărime de 
6 salarii medii lunare.  
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NOŢIUNEA ȘI CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE GIRULUI 
IN LEGISLAŢIA CAMBIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 

ȘI LA NIVEL INTERNAŢIONAL

NOVAC-DIACONU Laurenţiu 
Universitateade Stat „Dimitrie Cantemir” , Republica Moldova

1. Noţiunea girului. Cambia trebuie prezentată pentru acceptare în termenul și 
la locul prevăzut de lege. Posesorul cambiei sau deţinătorul acesteia poate prezenta 
cambia pentru acceptare până la scadenţă, cu exceptarea cazurilor când prezentarea 
este obligatorie[1] (art.18 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 
22.06.93, Monitor nr.10 din 30.10.1993 și art.24 din Legea nr.58/1934 din România 
asupra cambiei și biletului la ordin). Deci, prezentarea se poate face oricând până la 
scadenţă ; după această dată se poate cere numai plata.

Prezentarea cambiei pentru acceptare se face la domiciliul trasului (art.24 din 
Legea nr.58/1934 din România asupra cambiei și biletului la ordin ). 

Titlurile de valoare circulă atât prin mijloace de drept comun cât și prin mijloace 
specifice, iar cambia, unul dintre cele mai relevante titluri comerciale de valoare, pre-
zintă la rândul său particularităţi în ceea ce privește modurile de transmitere. Drepturi-
le rezultate din cambie pot fi transmise prin moduri de dobândire diverse, iar distincţia 
dintre acestea trebuie observatăîn funcţie de efectele pe care acestea le produc și nu 
în funcţie de forma circulaţiei înscrisului, deoarece aceasta este uneori doar aparent 
cambială[2]. Circuitul cambial, transmiterea cambiei, în calitate de titlu de credit, este 
realizată printr-un procedeu juridic special. Primul act de circulaţie al cambiei este re-
miterea acesteia de către trăgător beneficiarului cambiei. Acesta poate păstra cambia 
pentru a o prezenta trasului la scadenţă pentru plată, dar are și posibilitatea transmiterii 
mai departe a înscrisului împreuna cu toate drepturile încorporate, pe calea girului[3].

Primitorul cambiei este legitimat pentru exercitarea drepturilor din cambie prin 
simplul fapt al indicării sale ca beneficiar și are prin aceasta justificarea documentală 
a posesiei sale[4]. 

În actele următoare de transmisiune, pentru justificarea documentală intervi-
ne o altă declaraţie cambială: girul.

Girul este modul de transmitere al cambiei prin remiterea titlului cu o menţiune 
anume înscrisa în mod normal pe spatele titlului (de unde și denumirea de andosa-
ment); cel care remite titlul este girant, iar cel care-l primește, deci noul posesor al 
titlului, se numește giratar[5].

Girul este un ordin de plată, adresat trasului sau emitentului de către posesorul 
cambiei și prin care acesta din urmă își manifestă voinţa de a învesti cu drepturi cam-
biale pe acela în favoarea căruia este făcut ordinul.

Intr-o altă părere girul este definit ca un act juridic prin care posesorul actual 
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al cambiei(girant), transmite altei persoane(giratar), pe calea unei menţiuni scrise 
și semnate pe reversul titlului și prin predarea titlului, drepturile izvorând din titlul 
respectiv[6].

In doctrină întâlnim opinii conform cărora “girul, nu este decât un contract cam-
bial, conţinând transferul unui credit, o forma particulară accesiunei”[7]sau“girul[8]
este contractul cambial, prin care posesorul cambiei numit girant transmite altei per-
soane numite giratar proprietatea cambiei cu toate drepturile[9]aferente.

Girul este mijlocul tipic prin care se realizeaza circulatia cambiei, un „negotiu 
cambial accesoriu” ce consta intr-o declaratie scrisa si subscrisa pe titlu a girantului, 
insotita de predarea documentului. El cuprinde o declaratie unilaterala de vointa a 
carei valabilitate nu este conditionata de acceptare[10]. 

Conform Conventiei cuprinzand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la 
ordin, Geneva 1930, convenţia dintre girant și giratar prin care se transmite cambia 
presupune două componente sau operaţiuni: girul și traditiunea titlului. Simpla men-
ţiune pe cambie a formulei de gir(plătiţi la ordinul lui X) are drept efect să substituie 
pe girant prin giratar. Din momentul în care are loc remiterea titlului cambial în 
mâinile noului posesor are loc și transmiterea drepturilor girantului [11].

Girul nu are doar efectul translativ de a transmite proprietatea cambiei dar el 
constituie și o garanţie de acceptare și de plată și totodată confera deţinătorului cam-
biei legitimitatea posesiunii ei. Fiecare gir sporește valoarea cambiei, adăugând la 
numărul debitorilor cambiali deja existenţi( acceptantul, emitentul și fiecare girant 
anterior) un nou debitor cambial, girantul din noul gir [12].

Girul trebuie sa fie necondiţionat, în caz contrar socotindu-se ca nescris con-
form art.12  din Conventia cuprinzand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor 
la ordin, Geneva 1930. In cadrul aceluiasi articol se prevede faptul că girul trebuie să 
privească întreaga sumă din cambie, girul parţial fiind nul.

Conform dreptului anglo-american cambiile, fie la ordin, fie la purtător, se consi-
deră a fi negociabile, cu excepţia cazului în care din cuprinsul textului înscris pe titlu 
nu rezultă intenţia de a nu o negocia. O cambie este negociabilă când circulă de la o 
persoană la alta, astfel că primitorul devine posesorul ei legitimat[13].

Girul îndeplinește un triplu rol în sensul că el este un mijloc de transmisiune a 
cambiei cu toate drepturile ce izvorăsc din ea; o garanţie de acceptare și plată și o 
legitimare a posesiunii titlului cambial[14]. 

Posesorul cambiei [15] care dă ordinul se numește girant, iar beneficiarul aces-
tuia poartă denumirea de giratar. Girul, ca declaraţie cambială, devine apt să confere 
tradiţiunii cambiei, de la girant la giratar, acea semnificaţie juridică particulară prin 
care se determină justificarea documentală a posesiei pentru scopuri cambiale[16].

2. Condiţiile de valabilitate ale girului. Girul, in calitate de act juridic, se supune 
conditiilor de valabilitate contractuale[17]. Pentru a fi valabil, girul trebuie să înde-
plinească anumite condiţii. Aceste condiţii sunt de fond și condiţii de formă.
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Condiţiile de fond. Girul este un act juridic și deci trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile generale ale actului juridic. Mai mult, el trebuie să îndeplinească și con-
diţiile speciale prevăzute de legea cambială. In considerarea efectului translativ al 
girului, de altfel act juridic de dispozitie, remarcam ca girul trebuie sa indeplineasca 
conditii specifice de fond referitoare la capacitatea de a gira, consimtamant, obiect si 
cauza[18].

Girul trebuie să fie necondiţionat[19] sau andosarea sa fie neconditionata. Orice 
condiţie care afectează girul este socotită nescrisă (art.12 din Conventia cuprinzand 
legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930 si art.14 din Le-
gea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin). Legea interzice girul condiţionat 
pentru a proteja siguranţa circulaţiei cambiei[20].

Girul trebuie să privească întreaga creanţă prevăzută în titlu. Un gir parţial este lo-
vit de nulitate (art.12 alin.2 din Conventia cuprinzand legea uniforma asupra cambii-
lor si biletelor la ordin, Geneva 1930, art.11 din Legea cambiei din Republica Moldova 
Nr.1527-XII din 22.06.93 si art.14 alin.2 din Legea nr.58/1934 din România). Această 
condiţie este menită să protejeze indivizibilitatea titlului și implicit circulaţia cambiei.

Conditiile de fond urmaresc in special conditiile de drept comun. Girantul trebu-
ie sa fie proprietarul cambiei pentru a o putea transmite si sa posede capacitatea de 
exercitiu necesara pentru incheierea actelor juridice[21].

Condiţiile de formă .Girul este valabil dacă îndeplinește condiţiile de formă pre-
văzute de lege.

Autorul girului poartă denumirea de girant, beneficiarul transmiterii titlului fiind 
giratarul[22]. Girul se efectueaza printr-o mentiune scrisa chiar pe titlu(sau pe un 
adaos sau o prelungire a acestuia) si nu pe un inscris separat si a carui formula, foarte 
eliptica de obicei (precum:”platiti lui...” sau “platiti la ordinul lui...”), este urmata de 
semnatura si eventual de data[23].

Cambia își sporește garanţiile de plată pe măsură ce este transmisă de la un titular 
la altul prin gir; cu cât există mai mulţi semnatari, ei devin de plin drept coobligaţi 
solidari, astfel încât șansele de onorare a datoriei se întăresc: „vires crescunt cundo” 
(puterile cambiei cresc circulând) [24].

Conform dreptului anglo-saxon cambiile sunt negociabile, indiferent dacă sunt 
la ordin sau la purtător, afară de cazul în care, din anumite cuvinte care se găsesc 
înscrise pe titlu, rezultă intenţia de a nu o negocia.

O cambie este negociată când trece de la o persoană la alta, astfel încât dobândi-
torul devine posesorul ei legitim. Negocierea este de două feluri, după cum cambia 
este la purtător sau la ordin. Cambia la purtător se negociază prin simpla predare 
(delivery), iar cambia la ordin, prin gir completat cu predarea. Girul este actul cam-
bial prin care se transferă cambia de la o persoană la alta, astfel încât dobânditorul să 
devină posesor al cambiei.

Giratarul, ca posesor legitim, are dreptul la acţiune cambială în nume propriu. 
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Drepturile sale derivă din cambie, posedând titlul liber de toate excepţiile ce se pu-
teau opune predecesorului său. Pe de altă parte, întocmai ca emitentul, se obligă a 
plăti cambia prezentată regulat, în conformitate cu obligaţia cambială cuprinsă în ea. 
Fiecare girant este un nou trăgător (engl. „every indorser is a new drawer”) precizea-
ză un principiu cambial englez, preluat și în dreptul american.

Trebuie menţionat însă că girantul se mai obligă prin girul său să efectueze plata în 
regres, dacă acceptantul nu ar plăti. După o concepţie proprie dreptului anglo-ame-
rican, girantul pierde dreptul să conteste, faţă de posesorul legitim (engl. „holder in 
due course”) autenticitatea semnăturilor trăgătorului și ale giranţilor anteriori lui, iar 
faţă de giranţii ulteriori pierde dreptul de a contesta valabilitatea cambiei[25].
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EFECTELE GIRULUI PRIN PRISMA LEGISLAŢIEI CAMBIALE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, ROMÂNIA 

ȘI LA NIVEL INTERNAŢIONAL

NOVAC-DIACONU Laurenţiu 
Universitateade Stat „Dimitrie Cantemir” , Republica Moldova

Prin gir se transmite in primul rând proprietatea asupra titlului, asupra cambiei[1].
Legea reglementează trei aspecte ale girului: efectul translaţiei de drepturi, efectul 

de garanţie și efectul de legitimare[2].
În baza Convenţiei cuprinzand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la 

ordin, Geneva 1930, Legii cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 
si Legii nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România, girul transmite 
“toate drepturile izvorâte din cambie”. Aceste drepturi au un caracter autonom. Debi-
torul cambial nu îi va putea opune giratarului excepţiile personale pe care le-ar putea 
ridica contra girantului[3].

Efectul translativ al girului. Potrivit art.14 din Convenţia cuprinzând legea uni-
formă asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930, art.13 din Legea cambiei 
din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 si art.16 din Legea nr.58/1934 asu-
pra cambiei si biletului la ordin din România, girul sau andosarea transmite toate 
drepturile izvorâte din cambie[4], așa cum rezultă din titlu, fără ca voinţa părţilor să 
le poată dezmembra transmiţând numai parte din ele. Efectul translativ al girului este 
esenţial, iar girurile care nu produc transferul sunt improprii având comune cu girul 
propriu-zis numai forma și denumirea.

Drepturile care se transmit prin gir sunt: dreptul asupra sumei din titlu și în con-
secinţă dreptul de a prezenta cambia spre acceptare și plată, de a o protesta și recurge 
la procedura executivă asupra debitorului și la acţiunea de regres împotriva debito-
rilor de regres precum și dreptul de a transmite cambia prin gir sau a o constitui în 
garanţie.

Girul are ca efect și transmiterea drepturilor accesorii, dacă în cambie se face 
menţiune privind constituirea unei ipoteci sau unui gaj pentru garantarea plăţii su-
mei de bani prevăzută în cambie[5].

În perioada interbelică, imediat după intrarea în vigoare a Conventiei cuprin-
zand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930 si a Legii 
nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din Romania, s-a ivit o controversă 
în legătură cu interpretarea art.14 din Conventia cuprinzand legea uniforma asupra 
cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930 si art.16 din Legea nr.58/1934 asupra 
cambiei si biletului la ordin din Romania. S-a ridicat în doctrină și jurisprudenţă 
problema dacă girul are efect translativ și asupra “accesoriilor” creanţei, cum sunt ca-
uţiunea, privilegiul și ipoteca. Pentru a curma aceasta controversă care afecta creditul 
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cambial, prin legea din 20 aprilie 1935 din Romania cu privire la unele măsuri pentru 
înlesnirea și refacerea creditului, în art. 33 s-a prevăzut că la cambiile cu menţiunea 
conosamentului, scrisorii de trăsură sau a altor titluri reprezentând marfa, girantul 
dobândește un drept de gaj asupra acestor titluri, fără a fi necesar un act separat de 
instituirea gajului. Se recunoaște, astfel, pe cale legislativă, efectul translativ al girului 
la anumite cambii, și faţă de accesoriile creanţei. S-au introdus în practică așa-numi-
tele cambii documentare prin care garanţiile reale se transmit posesorului cambiei 
odată cu girarea acesteia[6].

Ulterior, pentru a generaliza această interpretare dată de art. 16 din Legea 
nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România, Decretul-lege nr. 3673 
din 20 noiembrie 1940, abrogând art. 33 al legii din 20 aprilie 1935, a prevăzut că 
efectele girului de a transmite și accesoriile creanţei cambiale se extind la orice fel de 
cambii, nefiind necesar să se individualizeze cambiile, ci doar a se menţiona pe actul 
de constituire a garanţiei reale, că s-au emis cambii.  

Prin Ordonanţa nr. 11/1993 din Romania menţinându-se textul iniţial al art. 16 
din Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România, care a provo-
cat controversa legată de efectele girului de a transmite și accesoriile creanţei, fără a 
se avea în vedere modificările aduse textului în 1935 și 1940, este posibil ca și în viitor 
problema să suscite opinii diferite[7].

De asemenea un aspect foarte important este prevăzut de Convenţia Naţiunilor 
Unite privind cambiile internaţionale și biletele la ordin internaţionale (New York, 
1988) prin articolul următor : “girul pentru o parte a sumei datorate în temeiul efec-
tului nu valorează ca gir”[8].

Efectul de garanţie al girului. Girul intareste securitatea titlului prin efectul de 
garantie fixat de lege[9]. Ca efect al transmiterii cambiei prin gir, girantul își asumă 
obligaţia de a garanta acceptarea și plata cambiei de către tras (art.15 din Conven-
tia cuprinzand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930,  
art.14 din Legea cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 si art.17 
din Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România). Aceasta în-
seamnă că dacă trasul va refuza acceptarea și plata cambiei, girantul va fi ţinut perso-
nal să achite suma de bani prevăzută în titlu. De remarcat că obligaţia de garanţie a 
girantului este nu numai faţă de giratar, ci și faţă de toţi posesorii succesivi ai titlului. 
Girantul devine obligat de regres și, în această calitate, el răspunde în solidar cu cei-
lalţi debitori ai cambiei[10].Girantul se poate exonera de raspunderea de acceptare 
și plată, dacă menţionează în gir că interzice transmiterea prin gir în continuare a 
cambiei, inserând în titlul cambial formula “nu la ordin” sau “nu prin gir”. El va răs-
punde însă faţă de giratarul său direct. Folosind formula “fără garanţie”, girantul nu 
răspunde nici faţă de propriul giratar[11].

Efectul de legitimare al girului. Efectul de legitimare al girului priveste probarea 
circuitului cambial si justificarea posesiei legale a ultimului posesor[12].
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Ca urmare a transmiterii cambiei prin gir, giratarul este legitimat în calitate de cre-
ditor al sumei menţionate în titlu. În consecinţă, giratarul este abilitat să exercite drep-
turile prevăzute în cambie[13]. Potrivit legii, deţinătorul unei cambii este socotit pose-
sor legitim al acesteia, dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de andosari 
sau giruri, chiar dacă ultimul gir/ultima andosare este în alb (art.16 din Convenţia 
cuprinzand legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930, art.15 
din Legea cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 si art.18 din Legea 
nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România). În baza legitimării con-
ferite de un șir neîntrerupt de giruri, purtătorul care este legitimat formal se prezumă 
până la dovada contrarie ca titular al dreptului de creanţă și proprietar al cambiei[14].

Dacă o persoană a pierdut, prin orice împrejurare, posesiunea unei cambii, noul 
posesor care justifică dreptul său în condiţiile art.16 alin.2 din Convenţia cuprinzând 
legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin, Geneva 1930, art.15 din Legea 
cambiei din Republica Moldova Nr.1527-XII din 22.06.93 si art.18 alin.2 din Legea 
nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin din România, nu este ţinut să predea 
cambia, afară de cazul când a dobândit-o cu rea-credinţă sau dacă a săvârșit o greșea-
lă în dobândirea ei[15].
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IMPLICAŢILE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR ASUPRA DREPTULUI 
LA PROPRIETATE PRIN PRISMA JURISPRUDENŢEI 

CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

OJOGA MARIANA
Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

„În această lume, nimic nu este sigur,
 în afară de moarte și impozite” Benjamin Franklin

Garantarea dreptului la proprietate privată a fost una dintre cele mai importante su-
biectele ale legiuitorului și a avut menirea să asigure libertatea individului de a dispune 
de proprietatea sa. Totuși, garanţia proprietăţii contra ingerinţelor statului are anumite 
limite imanente, menţionate încă în sec. XVII-lea de Pufendorf; autorul german pre-
ciza că statul poate preleva din proprietatea individului în trei moduri: prin impozite 
și taxe, exproprieri și împrumuturi forţate[1, pag. 424]. Patrimoniul în privinţa căruia 
operează garanţia proprietăţii este cel ce rămâne individului după prelevarea impozite-
lor, a contribuţiilor și taxelor datorate statului, astfel încât nu se poate invoca garanţia 
constituţională a dreptului la proprietate pentru a refuza plata contribuţiilor fiscale. În 
condiţiile actuale când statul realizează anumite politice sociale și economice, interve-
nind în economie prin pârghii de ordin financiar, stimulând sau descurajând anumite 
domenii de activitate și redistribuind venitul naţional, sarcinile fiscale grevează în mod 
considerabil asupra instituţiei proprietăţii, punând  în pericol libertatea individului.

În aceste circumstanţe, dreptul la proprietatea poate fi lesne eviscerat prin diver-
sele decizii pe plan financiar ale legiuitorului, mai precis a majorităţii parlamentare, 
interesată din motive politice și electorale de promovarea rapidă a propriilor obiec-
tive sociale. Limitele constituţionale ale legislaţiei fiscale privesc stabilirea prin lege 
sau în condiţiile legii a impozitelor, taxelor și celorlalte contribuţii fiscale, obligaţia 
respectării destinaţiei sumelor reprezentând contribuţii la anumite fonduri și mai 
ales obligaţia justei așezări a sarcinilor fiscale. Alte reguli constituţionale generale 
care să prevină pericolul golirii de conţinut a garanţiei proprietăţii de către legiuitor 
prin adoptarea legislaţiei financiare ar fi greu de găsit și formulat[1, pag. 423].

Conform art. 58 din Constituţia Republicii Moldova, cetăţenii au obligaţia să con-
tribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Alineatul 2 al aceluiași arti-
col, stipulează că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarci-
nilor fiscale. Analiza acestor prevederi impun concluzia că legiuitorul constituant a 
circumscris anumitor limite obligaţia cetăţenilor de a contribui la cheltuielile publice. 
Aceste limite sunt o garanţie constituţională suplimentară a dreptului la proprietate, 
deoarece orice contribuţie reprezintă o lezare a dreptului respectiv, însă în anumite 
condiţii  astfel de atingeri sunt admisibile și pe deplin legale [7, pag. 234]. 
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Raţiunea sarcinii de a achita impozite și taxe recurge din obligaţia statului de a 
proteja interesele naţionale în activitatea financiară și este justificată de necesitatea 
asigurării certitudinii constituirii ritmice a resurselor financiare ale statului. Or, im-
pozitele și taxele sunt sursa principală de venituri ale statului și constituie garanţii 
importante ale apărării intereselor naţionale pe plan financiar; astfel, statul poate să-
și onoreze obligaţiile faţă de cetăţeni numai dispunând de resurse bugetare suficiente 
[8, pag. 247].

Legislatorul reglementând sfera bugetară, financiar-creditară și fiscală, este în 
drept să stabilească atât statutul subiecţilor care participă la relaţiile reglementate 
de legislaţia fiscală, cât și obiectul impunerii, modul de percepere, mărimea și pe-
riodicitatea impunerii. Impozitele și taxele, percepute potrivit legislaţiei fiscale re-
prezintă condiţia indispensabilă pentru exercitarea statului, de aceea obligaţia de a 
plăti impozitele și taxele se extinde asupra tuturor contribuabililor ca o modalitate 
de revendicare necondiţionată de către stat a drepturilor sale. Deci, urmărirea con-
tribuţiilor financiare nu poate fi calificată ca lipsirea proprietarului de bunuri în mod 
spontan, ci reprezintă o constrângere necondiţionată de executare a plăţilor ce derivă 
din obligaţia constituţional-publică. Creanţa fiscală a contribuabilului și dezideratul 
organului fiscal rezultă nu din înţelegere, ci din lege și, ca urmare, raportul privind 
neexecutarea creanţei fiscale ţine de dreptul public. De aici decurge abilitatea orga-
nului fiscal cu dreptul de proceda autoritar în raporturile fiscal-patrimoniale, ceea ce 
nu ar trebui să suprime drepturile și libertăţile omului[8, pag. 250].

Așadar, deși persoanele fizice și juridice sunt obligate să cedeze o parte din veni-
turile sale statului, acest angajament nu poate fi privit ca o limitare sau restrângere a 
dreptului la proprietate, în condiţiile în care obligaţia de achita impozite și taxe are 
un fundament legal. 

Raţiunea stabilirii impozitelor și taxelor de către legiuitor, a fost urmărită și în 
perioada mai veche a civilizaţiei noastre, nefiind o inovaţie  a sec. XX sau XXI. Chiar 
în cele mai timpurii documente era inclusă întotdeauna norma ce permitea să fie 
controlate impozitele stabilite de către stat, și care admiteau doar acele impozite care 
erau stabilite prin lege. Cu titlu separat menţionăm Magna Charta Libertatum, care 
reprezintă primul act constituţional englez, și care prevedea că nici un impozit nu va 
fi stabilit de rege, ci doar cu aprobarea Consiliului. Tot aici urmează a se menţiona și 
Petiţia engleză a drepturilor din 1628, conform căreia omul liber nu poate fi obligat la 
impozite fără consimţământul Parlamentului[2, pa. 22].

Distinct de cele relatate, urmează să menţionăm că obligaţia de a achita impozite 
și taxe este obiect de reglementare și în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
care în art. 1 Protocol nr. 1 stabilește că ,,Orice persoană fizică sau juridică are dreptul 
la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 
cauză de utilitate publică și în condiţiile prevăzute de lege și de principiile generale 
ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului state-
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lor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor 
conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contri-
buţii, sau a amenzilor”.

Această prevedere permite statelor să reglementeze căile prin care se asigură plata 
impozitelor, a altor contribuţii sau amenzi, fără ca aceasta să prezinte o limitare a 
dreptului la proprietate. Statul poate restrânge exercitarea dreptului la  proprietate;  
el poate lipsi un individ de bunurile sale pentru o cauză de utilitate publică și în con-
diţiile prevăzute de lege; la fel, mai poate adopta legile pe care le consideră necesare 
pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a 
asigura plata diferitor amenzi, taxe etc.

Analiza jurisprudenţială a Curţii de la Strasbourg denotă că în convenţie impo-
zitele primesc un tratament special. Deloc surprinzător, la alcătuirea convenţiei, sta-
tele contractante nu au intenţionat să submineze baza de care depinde finanţarea lor. 
Dreptul individual la libertate faţă de ingerinţa în utilizarea dreptului de proprietate 
este în consecinţă supus dreptului statului de a evalua, percepe și a aplica contribuţii 
prin impozitare. 

Potrivit interpretărilor date Convenţiei, autorităţile naţionale sunt acelea care tre-
buie să decidă în primul rând în privinţa impozitelor sau a contribuţiilor care trebuie 
colectate și în privinţa metodelor prin care acestea vor fi colectate; asemenea decizii 
implică de obicei, aprecierea chestiunilor politice, economice și sociale pe care Con-
venţia le lasă în competenţa statelor contractante, care se bucură de o marjă largă de 
apreciere. Curtea trebuie, prin urmare, să verifice dacă a fost păstrat un echilibru just 
între cerinţele interesului general al comunităţii și imperativele apărării drepturilor 
fundamentale ale individului.

Curtea a declarat că impunerea unui impozit nu ar trebuie să fi în general in-
compatibilă cu art. 1 cu condiţia să nu ridice până la nivelul unei confiscări a unei 
părţi din proprietăţile contribuabilului. Responsabilitatea financiară poate afecta în 
consecinţă în mod advers  garanţiile la proprietate, dacă a adăugat o sarcină excesivă 
asupra persoanei sau a intervenit în mod fundamental în poziţia sa financiară [5, pag. 
574]. Marja de apreciere a statelor este deosebit de mare atunci când acestea elabo-
rează și pun în aplicare o politică fiscală [3, pag. 40].

În privinţa măsurilor de impozitare care ar putea cădea sub incidenţa art.1 Protocol 
nr. 1 din Convenţie, se atestă că puterea statului de a asigura plata taxelor sau a altor 
contribuţii sau penalităţi a fost declarată a fi extrem de mare de către Curtea Europea-
na. Cu toate acestea, instanţa europeană a stabilit că măsurile de impozitare cad sub 
rezerva exigenţei proporţionalităţii. Deși Curtea aplică aceeași probă a justului echili-
bru măsurilor fiscale, ca și in cazul altor ingerinţe în dreptul la proprietate, statului i se 
acordă în special o libertate vastă de apreciere în cauzele de acest gen[3, pag. 40].

Curtea Europeană intervine numai pentru a examina în ce măsură principiul 
proporţionalităţii este respectat: ,,Perceperea unui impozit nu este contrară respec-
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tării bunurilor, exceptând cazul în care ea impune celui care trebuie să-l plătească o 
povară insuportabilă”. Cu titlu separat, Curtea a statuat că un impozit sub forma unei 
taxe de capital nu încalcă Convenţia în măsură în care incidenţa sa nu depășește 25% 
din valoarea reală a bunurilor impozabile, contribuabilii având în plus posibilitatea 
de a plăti această taxă în mod eșalonat pe o perioadă de 10 ani [4, pag. 487]. 

Este adevărat că o evoluţie care conduce judecătorii europeni la verificarea pro-
porţionalităţii între cuantumul impozitului și solvabilitatea persoanei în cauză ar pu-
tea să se impună în mod progresiv: chiar dacă nu ne aflăm încă acolo, o hotărâre a 
Curţii ar putea fi un indiciu care anunţă un apropiat reviriment. 

În acest sens este relevantă hotărârea din 18 iunie 2013 în cauza S.C. Complex 
Herta Import Export S.R.L. Lipova  împotriva României (Cererea nr. 17118/04), în 
care Curtea a supus analizei proporţionalitatea amenzii aplicată unei persoane juri-
dice. În speţa menţionată o staţie alimentară care aparţine societăţii reclamante a fost 
supusă verificării de către Garda Financiară, iar în urma controlului s-a aplicată o 
primă amendă care reprezintă echivalentul a aprox. 14 000 EUR pentru lipsa afișa-
jului și o doua amendă echivalentul a aprox. 850 EUR pentru neînregistrarea în casa 
de marcat a sumei provenite din vânzarea de carburant. Încercările reclamantei de a 
anula amenzile aplicate au fost eșuate, motiv pentru care aceasta s-a adresat la Curtea 
de la Strasbourg, plângându-se în principal de faptul că cuantumul amenzii este dis-
proporţionat în raport cu faptele și cu scopul social urmărit de legiuitor.

În final, Curtea a constatat în speţa menţionată nu a fost încălcat art. 1 din Proto-
col adiţional nr. 1, făcându-se referire la faptul că societatea reclamantă a fost sanc-
ţionată pentru nerespectarea obligaţiilor impuse, iar ingerinţa în litigiu are ca scop 
legitim respectarea legislaţiei privind vânzarea de carburanţi și de a proteja astfel 
interesul public și dreptul consumatorilor, ceea ce corespunde interesului general. 
Ţinând seama de elementele aflate la dosar, Curtea a considerat că amenda respectivă 
nu poate fi calificată ca o „sarcină exorbitantă” atât timp cât nu a avut o influenţă de-
cisivă asupra situaţiei financiare globale a reclamantei, care și-a continuat activitatea 
mai mulţi ani după ingerinţa în litigiu. În aceste condiţii, Curtea consideră că auto-
rităţile interne au păstrat justul echilibrul dintre cerinţele interesului general, pe de o 
parte, și respectarea dreptului la proprietate al societăţii reclamante, pe de altă parte. 
Ingerinţa nu i-a cauzat societăţii în cauză o sarcină excesivă de natură să facă măsura 
denunţată disproporţionată în raport cu scopul legitim urmărit[9].

Din analiza acestei hotărâri se atestă că raţionamentul Curţii la aprecierea pro-
porţionalităţii măsurii de impozitare a jalonat în dependenţă de faptul dacă achitarea 
amenzii a avut sau nu o influenţă decisivă asupra situaţiei financiare a întreprinderii 
și dacă această sarcină a compromis radical situaţia financiară a reclamantei. Totuși 
considerăm că este foarte greu de stabilit un anumit nivel începând de la care impo-
zitarea impune o sarcină excesivă contribuabilului.

Dispoziţiile Convenţiei cu privire la dreptul statelor de a impune anumite măsuri 
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de impozitare implică, la modul general, principiul egalităţii contribuabililor în ma-
terie fiscală și unitatea contenciosului fiscal. Curtea de la Strasbourg s-a pronunţat în 
câteva cauze cu privire  la modul în care statele au ales să impoziteze sau referitoare 
la nivele de impozitare. Atunci când apar probleme, marja omniprezentă de apreciere 
este amplă. Puncte discutabile apar frecvent în zonele periferice cu privire la accesul 
la tribunal și la obiectivitatea procesului în problemele de impozitare sau acolo unde 
există o discriminare evidentă în problemele de impozitare [5, pag. 572-573].

O speţă relevantă în care s-a pus în discuţie chestiunea de discriminare evidentă 
în probleme de impozitare este hotărârea P. M. versus Marea Britanie, 17 iulie 2005, 
6638/03. Potrivit acestei speţe, reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de existenţa unei 
distincţii de tratament cu privire la deducerile legale din impozite la care are dreptul 
un părinte potrivit legilor britanice, relevând faptul că tatăl unui copil care nu mai 
locuiește cu mama acestuia și cu copilul are parte de un tratament diferit după cum 
copilul a fost născut în cadrul unei căsătorii între părinţii săi ori în afara acesteia. 
Curtea a considerat că raţiunea pentru care părintele unui copil care nu mai locuiește 
cu acesta are dreptul la anumite deduceri fiscale este acela că acest părinte cheltuiește 
o parte din venituri pentru îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de propriul copil. Or, 
din acest punct de vedere nu are nici o relevanţă dacă copilul s-a născut în urma unei 
căsătorii între părinţi sau în afara acesteia. În consecinţă, distincţia de tratament pe 
care o operează legea fiscală engleză nu are nici o justificare rezonabilă și obiectivă. 
De aceea, Curtea a considerat că reclamantul a suferit o discriminare cu privire la 
exercitarea dreptului său de proprietate, astfel că art. 14 a fost violat[10].

Totuși conţinutul art. 1 din Protocol nr. 1 al Convenţiei este susceptibil de două 
interpretări: fie această prevedere este considerată ca o derogare de la principiul pro-
tecţiei dreptului la proprietate care exclude orice posibilitate de control a legislaţiilor 
fiscale, fie, din contră, acest text trebuie analizat ca fiind o garanţie oferită contri-
buabililor care deschide calea unui control al legislaţiilor interne. Totuși, instanţele 
europene s-au orientat înspre cea de-a doua abordare, considerând că articolul 1 din 
Protocolul nr.1 oferă protecţie contribuabililor.

Totuși, din analiza jurisprudenţei Curţii în cauzele în care se ridică probleme cu 
privire la impozitare, se atestă că instanţa europeană nu exercită un control foarte 
strict al deciziilor de impunere sau de executare a celor adoptate de autorităţile naţi-
onale. O marjă de apreciere sporită le este lăsată statelor, astfel încât numai măsurile 
lipsite de un temei rezonabil sunt dezaprobate.  Curtea refuză  să se amestece în poli-
tica de constrângere fiscală  a statelor, deoarece Convenţia nu prevede nicio restricţie 
privind natura sau severitatea pedepselor. 

În prezenţa unui control superficial al instanţei europene în materia măsurilor de 
impozitare, s-ar părea că individul care este impus la plata unei poveri fiscale insu-
portabile, nu ar mai putea să se plângă de încălcarea dreptului la proprietate. Însă, în 
asemenea situaţie intervine justiţia constituţională, care reprezintă remediul împo-
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triva ingerinţelor arbitrare ale statului în materia oricărui drept fundamental[1, pag. 
424], inclusiv dreptul la proprietate. Curtea Constituţională, în ipostaza de garant al 
drepturilor omului, poate fi invitată să verifice în ce măsură stabilirea unui impozit 
ar putea aduce atingere dreptului la proprietate.

În calitate de precedent în privinţa măsurilor de impozitare și încercare de a su-
pune analizei măsurile de impozitare, poate fi punctată decizia Curţii Constituţionale 
nr. 96 din 19 decembrie 2016, prin care judecătorul constituţional a fost chemat să 
verifice constituţionalitatea prevederilor legale prin care Codul fiscal a fost completat 
cu o nouă categorie de impozit - ,,impozitul pe avere”, care este aplicat asupra averii 
contribuabilului. În viziunea autorului sesizării acest tip nou de impozit introdus 
în Codul fiscal, impozitul pe avere, dublează impozitul pe bunurile imobiliare re-
glementat în titlul VI din Codul fiscal și constituie o ingerinţă din partea statului în 
dreptul la proprietate. În decizia de inadmisibilitate, Curtea Constituţională a reţinut 
că stabilirea prin lege a obligaţiei de plată a anumitor impozite sau taxe ţine de com-
petenţa exclusivă a legiuitorului, iar sistemul legal de impuneri trebuie să asigure 
așezarea justă a sarcinilor fiscale, dar nu impozitarea legală. Curtea a reţinut că im-
pozitul pe bunurile imobiliare și impozitul pe avere sunt două categorii de impozite 
distincte, astfel încât nu poate fi invocată dubla impozitare. 

În final, se atestă că realizarea unui echilibru între interesul general și cel indivi-
dual, în materia dreptului la proprietate, sub aspect legislativ, presupune înţelepciune 
din partea legiuitorului [6, pag. 28]. Pentru evitarea arbitrariului sau a excesului de 
putere din partea autorităților statale care adoptă anumite măsuri de impozitare, este 
necesar să existe garanții asigurate de stat, care să fie adecvate la finalitatea constitu-
țională urmărită, aceea de protecție a dreptului la proprietate, în situațiile concrete în 
care li sar putea aduce atingere.

Nu există nici un dubiu în privința faptului că, prin interpretările date legii, pre-
cum și prin deciziile lor, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cat și Curtea 
Constituțională depun eforturi pentru a găsi un echilibru. Acest echilibru este gu-
vernat de principiul proporționalității, care a dobândit statutul de principiu general 
în sistemul Convenției.  Este adevărat că lupta pentru drepturile omului și în special 
pentru găsirea echilibrului dintre interesele statului și cele ale individului nu încetează 
niciodată, pentru că nimic nu este vreodată câștigat: această luptă este stânca lui Sisif.
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GENERALITĂȚI CU PRIVIRE LA INFRACȚIUNEA DE FABRICARE 
SAU PUNERE ÎN CIRCULAȚIE A SEMNELOR BĂNEȘTI FALSE SAU 

A TITLURILOR DE VALOARE FALSE

PALNIȚCHII ANNA
Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Dezvoltarea normală a economiei țării noastre implică un sistem monetar co-
rect funcționabil. Constituția Republicii Moldova la art.126 protejează interesele na-
ționale în activitatea economică, financiară și valutară [1]. Fabricarea sau punerea 
în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false aduce atingere 
acestei prevederi constituționale, făcînduse necesară incriminarea în codul penal a 
faptei date, pentru a proteja circulația legală monetară și a instrumentelor de plată 
garantate de către stat.

La momentul actual săvârșirea unei astfel de fapte este pedepsită conform art.236 
din Cod penal al Republicii Moldova:

,,Art.236. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlu-
rilor de valoare false.

 (1) Fabricarea în scopul punerii în circulație  sau punerea în circulație a semnelor 
bănești (bancnotelor și monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare și comemorative, 
emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau 
al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri 
de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, se pedepsește cu închisoarea de 
la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 
5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
A) Exclusă,
B) De un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
C) În proporții deosebit de mari,
Se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește 

cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul 
de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice”[2]. 

Infracțiunea dată se consideră una dintre cele mai vechi fapte antisociale, fiind o 
normă universală prevăzută de instituția ,,Infracțiuni economice’’.

Autorul I.A.Klepițki în lucrarea sa ,,Система хозяйственных преступлений’ 
exclamă promt că ,,Pericolul social al infracțiunii de falsificare sau punere în circula-
ție a banilor falși sau a titlurilor de valoare false nu se exprimă în lezarea intereselor 
patrimoniale ale participanților de pe piață. Pericolul social al faptei date constă în 
aceea că fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare 
false aduce atingere circuitului financiar, subminând încrederea publică în sistemul 
financiar [3].
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Analizând evoluția Codului Penal al RM, vedem că și articolul ce vizează infracți-
unea de falsificare și punere în circulație a semnelor bănești false sau a altor titluri de 
valoare false a suferit careva modificări. Chiar și vechiul Cod Penal al RM prevedea 
infracțiunea dată, doar că era încadrată în rândul infracțiunilor contra statului. Art. 
84 al Codul Penal al RM din 1961 era intitulat ,,fabricarea sau punerea în circulație 
a banilor falși’’.

Redacția actualului Cod Penal al RM din 2002 chiar la prima sa publicare in-
crimina fapta dată, doar că era inclusă în cadrul capitolului X, intitulat ,,Infracțiuni 
economice’’, la art. 236 purtând anterior denumirea de ,,fabricarea sau punerea în 
circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare false’’. Denumirea acestui articol a 
fost mai  târziu modificată cu denumirea de ,,fabricarea sau punerea în circulație a 
semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false`` [4]. 

Alineatul 2 al art.236 Cod Penal al RM a suferit mai multe schimbări. Prima mo-
dificare se referă la excluderea din rândul agravantelor a săvârșirii infracțiunei de 
fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare 
false în mod repetat [5]. A doua modificare se referă la faptul că anterior se considera 
agravantă săvârșirea infracțiunii date în proporții mari, iar actualmente doar dacă se 
săvârșește infracțiunea cu urmări în proporții deosebit de mari [6].

Ultimile modificări au avut loc în anul 2016. Astfel, au fost modificate sancțiunile 
pentru persoana fizică și persoana juridică, atît în cadrul articolului 1, cît și în cazul 
agravantelor [7]. Dat fiind faptul că legiuitorul a modificat în ipoteza normei specifi-
cate la art.236 CP RM, noțiunea de ,,bani” cu noțiunea de ,,semne bănești”, conside-
răm inoportun analizarea conceptelor date. Nici Legea cu privire la bani, nici legea 
cu privire la Banca Națională a Moldovei nu explică aceste noțiuni. De aceea această 
misiune rămâne pe seama doctrinarilor. Ba mai mult ca atât, pe plan internațional în 
genere se vehiculează cu noțiunea de ,,monedă”.

Din punct de vedere etimoligic cuvântul ,,bani” nu are o proveniență cunoscută. Iar 
cuvântul ,,monedă” este de origine latină și provine de la numele zeiței Junon Monet 
[8]. În dependență de originea istorică a monedelor, putem concretiza că monedele 
erau niște piese metalice, confecționate din diferite metale. Deși actualmente noțiunea 
de monedă și-a pierdut această semnificație, fiind folosită de majoritatea statelor ca de-
semnând nu doar piesele metalice, dar și bancnotele de hârtie. E și logic, deoarece an-
terior nu existase semnele bănești de hârtie. Chiar România folosește noțiunea de ,,mo-
neda metalică” și noțiunea de ,,moneda de hârtie” ca fiind parte a noțiunii de ,,monedă”. 

În Republica Moldova ,,moneda” ca  piesă metalică are o valoare mică, purtând 
denumirea populară de ,,bănuți”. La noi legiuitorul în conținutul legii cu privire la 
bani prefigurează cu mai multe noțiuni. Astfel, acesta folosește cuvântul de ,,monedă”  
la ,,semnele bănești metalice”, iar ,,semnele bănești de hârtie” le denumește ,,bancnote”.

 Încă și mai întortocheat folosește cuvântul ,,bani” ca desemnând doar moneda 
metalică, fapt reieșind din expresia ,,1 leu este egal cu 100 de bani”, folosită în cadrul 
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legii cu privire la bani, în art.1. Atunci când vorbim de bani în înțelesul legiuitorului 
avem învedere acei bănuți despre care anterior menționasem, deși considerăm că 
noțiunea de ,,bani” este echivalentă cu noțiunea de ,,monedă”.

Dacă analizăm noțiunea de ,,bani” și de ,,monedă” după explicațiile dicționarului, 
atunci prin bani înțelegem ca fiind un activ financiar, sursă de bogăție și mijloc de 
schimb. 

În economie banii mai sunt numiți bază monetară, aici intrând banii lichizi sau 
alte active lichide utilizate în tranzacțiile de zi cu zi, și, respectiv, masă monetară în 
sens larg, incluzând conturile de economii și depozitele la termen. Iar moneda este 
definită ca fiind bani și cecuri care circulă în cadrul unei economii ca mijloace accep-
tate de schimb [9]. De aici iarăși vedem echivalența între aceste 2 noțiuni, din punct 
de vedere a ceea ce ne interesează pe noi.

În mod practic nu există nici o deosebire între monedă și ban. Însă din punct de 
vedere teoretic, se fac uneori 2 deosebiri: a) moneda este instituția în timp ce banul 
este forma concretă a monedei, b) moneda este un ban cu valoare intrinsecă (de exem-
plu banul confecționat din aur) în timp ce banul nu are această valoare intrinseca [10].

În această ordine de idei, dorim să accentuăm că noțiune de valută desemnează 
unitatea monetară a unei țări. De aceea noțiunea de valută națională desemnează 
unitatea monetară a Republicii Moldova. Iar valuta internațională desemnează valuta 
străină, moneda  altor state.

 La noi în țară noțiunea de ,,monedă” își poartă încă forma și înțelesul istoric. 
Propunem ca  toate actele normative cu privire la unitatea monetară a Republicii 
Moldova să fie revăzute, aducându-se o claritate sumedeniilor de noțiuni. Propunem 
ca să se figureze cu noțiunea de ,,monedă”, ca o noțiune universală în domeniu. Astfel 
încât moneda să incorporeze în sine ,,moneda metalică” și ,,moneda de hârtie”. Iar 
prin semne bănești să se înțeleagă noțiunea de ,,monedă” materealizată (nu pe card, 
electronică, de cont), adică semnele bănești de hârtie, fie semnele bănești metalice 
(purtând actualmente denumirea și de bani lichizi). 

De specificat, de asemenea că semnele bănești de hârtie și semnele bănești metali-
ce poartă denumirea de numerar. Iar fiindcă am amintit de banii electronici, conside-
răm că aceștia la fel sunt cuprinși de noțiunea de ,,monedă” fie de noțiunea de ,,bani”, 
constituind o formă a banilor. Putem enumera mai multe forme a banilor, ca: banii 
marfă, banii lichizi, banii de cont etc.

Cu toate  acestea denumirea articolului 236 Cod Penal al Republicii Moldova 
este corectă sub aspectul conținutului său, deoarece dacă am păstra noțiunea veche 
de ,,bani” din denumirea articolului, fie am înlocui noțiunea de ,,semne bănești” cu 
cea de ,,monedă” încercând să facem o uniformizare a articolului dat cu reglemen-
tările internaționale, nu ar fi tocmai reușită. Aceasta s-ar datora anume faptului că 
noțiunea de ,,monedă” are în vedere și moneda de cont, iar noi avem reglementări 
aparte cu privire la aceasta, astfel art. 237 CP RM incriminează ,,fabricarea sau pu-
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nerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false”. Anume la acest 
compartiment am dori să ne exprimăm opinia că nu considerăm logică încriminarea 
falsurilor de ,,carduri bancare sau de alte instrumente de plată” într-un articol aparte 
de cel al falsificării ,,semnelor bănești sau a titlurilor de valoare”, deoarece, cardurile 
bancare (care înfățișează moneda electronică) și semnele bănești (fie de hîrtie, fie 
metalică) împreună desemnează moneda (națională sau internațională). Însă titlurile 
de valoare  de rînd cu moneda, indiferent de forma pe care o îmbracă (lichidă, elec-
tronică, etc) nu sunt altceva decît toate împreună instrumente de plată. Iar falsificare 
acestora ar trebui să succeadă aceiași răspundere și pedeapsă penală. Ba mai mult ca 
atît falsificarea oricăror dintre ele au aceleași urmări prejudiciabile.

Propunem ca denumirea articolului 236 CP RM să fie modificată astfel: ,,fabrica-
rea sau punerea în circulație a monedelor, titlurilor de valoare sau a altor instrumente 
de plată false” , conexând art 236 CP RM cu art.237 CP RM.

Sintagma ,,alte instrumente de plată” va oferi posibilitatea incriminării pe viitor și 
a altor instrumente de plată ce vor apărea în societate.

Cu titlu de lege ferenda propunem următorul conținut pentru articolul 236 CP RM: 
,,(1) Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a monede-

lor false (inclusiv cele jubiliare și comemorative emise de Banca Națională a Moldo-
vei), a cardurilor false, a titlurilor de valoare false (inclusiv valorile mobiliare de stat) 
sau a altor instrumente de plată,

Se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește 
cu amendă în mărime de la 2.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de drep-
tul de a exercita o anumită activitate...”.

În cadrul tematicii date este inevitabil vorba și de o problemă de importanță inter-
națională. Săvârșirea faptelor de falsificare, fie de punere în circulație a semnelor bănești 
false, precum și a altor titluri de valoare aduce atingere unei valori sociale care interesea-
ză comunitatea internațională în ansamblu. De aceea s-a impus cooperarea internațio-
nală a statelor pentru incriminarea faptei date. Instrumentul juridic internațional care 
incriminează fapta de falsificare sau punere în circulație a monedelor false este Con-
venția internațională pentru reprimarea falsului de monedă, din anul 1931[11]. Aceasta 
prevede, în cadrul articolului 3, că constituie fapte infracționale următoarele acțiuni:

• Falsificarea sau punerea în circulație în orice mod a monedei,
• Punerea în circulație a monedei contrafăcute,
• Introducerea în țară a monedei false, precum și primirea sau obținerea de mo-

nedă falsă în vederea punerii în circulație a acesteia, cunoscând că este contrafăcută,
• Tentativa și orice fel de participație la comiterea faptelor menționate mai sus,
• Fabricarea ilegală, primirea sau obținerea de instrumente sau dispozitive modi-

ficatoare în vederea contrafacerii sau falsificării de monedă. 
Această convenție la fel nu ne indică expres că și falsificarea instrumentelor mo-

derne de plată (de ex.: cecurile, cardurile etc) sunt supuse răspunderii, am putea doar 
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deduce că falsificarea oricărei forme de exprimare a monedei succede răspunderea 
penală, avînd în vedere lato sensu cuvîntului ,,monedă”. Întrucît nu există nici un 
instrument internațional care să interzică falsificarea și a altor instrumente de plată, 
decît ,,moneda”, considerăm că textul de lege al Convenției din 1931 ar necesita o 
completare ce ar asigura o percepere neîndoielnică.

Dorim să remarcăm că articolul 236 CP RM nu incriminează acțiunea de ,,intro-
ducere pe teritoriul RM a banilor falși”.

Falsificarea de monedă este acțiunea săvârșită prin care aproape întotdeauna se 
urmărește obținerea unui profit.

În prezent, falsificarea este o activitate care îi ispitește ușor pe cei dornici de a 
obține profit pe căi ilicite, fiind determinată pe de o parte de convingerea făptuito-
rului că va reuși să dea aparență de adevăr produsului falsificat, iar pe de altă parte 
de credința că, în genere este ușor de înșelat încrederea altora [12]. Și cu părere de 
rău infracțiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a 
titlurilor de valoare false se află într-o permanent creștere.
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EFLECȚII NORMATIVE ȘI DOCTRINARE ÎN MATERIA 
ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR

MIHALACHE IURIE, dr. în drept, conferențiar universitar USPEE „C.  Stere” 
PREDA MATEI,  ASEM – USPEE „C. Stere”, Republica Moldova

Prin activitate de întreprinzător, în sens larg, se înţelege orice activitate aducă-
toare de profit desfășurată de persoane fizice sau juridice, iar în accepție restrânsă se 
înţelege activitatea de prestare a serviciilor, de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de 
comercializare a produselor.

În conformitate cu prevederile Codului civil al R.S.S.M. din 1964 [7], cetăţenilor 
le era interzis de a avea în proprietate mijloace de producţie, iar bunurile personale 
nu puteau fi utilizate pentru obţinerea de profit. Cu titlu de exemplu, cităm art.102 
alin.(4) din Cod, care stipula că bunurile proprietate personală a cetăţenilor nu tre-
buie să servească pentru obţinerea de venituri neprovenite din muncă. Astfel, profitul 
acumulat din utilizarea bunurilor personale (chiria, arenda etc.) se considera „venit 
neprovenit din muncă”, fiind privit ca infracţiune (speculaţie) și sancţionat dur de 
legea penală. 

Punctul de pornire în desfășurarea activităţii de întreprinzător a fost consacrat 
prin adoptarea Legii cu privire la proprietate nr.459/1991 (M.O., 1991, nr.3-6) (abro-
gată), care a introdus dreptul tuturor persoanelor la proprietate privată. Cel dintâi act 
normativ prin care s-a reglementat constituirea întreprinderilor a fost Regulamentul 
societăţilor economice, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.500/1991 (abro-
gat). Actul normativ nu a fost publicat în Monitorul Oficial și nici în altă publicaţie 
oficială, iar distribuirea acestuia către autorităţile publice s-a realizat prin circulare 
ale Guvernului. 

În perioada anilor 1991-1992 înregistrarea persoanelor juridice se efectua de 
către primăriile din localităţi, mai apoi fiind instituită Camera Înregistrării de Stat 
căreia i s-au delegat atribuţii exclusive privind înregistrarea întreprinderilor. Modul 
de înregistrare era prevăzut în Regulamentul înregistrării de stat a întreprinderilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.50/1992 (M.O., 1992, nr.1) (abrogat), ale 
cărui norme purtau caracter special și se aplicau în mod prioritar faţă de dispoziţi-
ile Regulamentului societăţilor economice. Evoluţia reglementărilor din materie a 
continuat cu adoptarea Legii privind înregistrarea de stat a întreprinderilor și orga-
nizaţiilor nr.1265/2000 (M.O., 2001, nr.31-34) (abrogată), urmată de actuala Lege cu 
privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 
nr.220/2007 [10].       

Din punct de vedere conceptual, la momentul actual în Republica Moldova este 
prezent sistemul unitar al dreptului privat, fundamentat pe normele dreptului civil 
care reies din prevederile Codului civil. La rândul său, dreptul civil se împarte în 
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două categorii: (a) dreptul civil al particularilor, în care se includ raporturile bazate 
exclusiv pe normele Codului civil (persoanele, actul juridic, starea civilă, termenul 
de prescripţie, contractele dintre particulari, succesiunea), și (b) dreptul civil al între-
prinzătorilor (dreptul afacerilor), practicat de persoanele fizice și persoanele juridice 
înregistrate în calitate de întreprinzători. Normele din această ultimă categorie se 
regăsesc în acte normative speciale.     

În ultimii ani se remarcă tendinţa sporită de reglementarea amănunţită a anumi-
tor operaţiuni, luând naștere: dreptul transporturilor, dreptul asigurărilor, dreptul 
societăţilor comerciale, dreptul bancar, dreptul insolvabilităţii, dreptul concurenţei 
etc. Fiecare din aceste subramuri dezvoltă anumite laturi ale relațiilor de întreprin-
zător (societăţile comerciale, transportul, concurenţa, insolvabilitatea etc.) și derivă 
din legislația civilă, dar luate în ansamblu acestea contribuie la formarea domeniului 
activității de întreprinzător ca instituție cu caracter mixt. 

Legislația civilă deţine calitatea de „drept comun” pentru majoritatea instituţiilor 
dreptului privat și în măsura în care instituția activității de întreprinzător duce lipsă de 
norme juridice, se vor aplica în mod subsidiar prevederile din Codul civil. Faptul că în 
obiectul de reglementare a activității de întreprinzător se conțin și elemente de drept 
public (administrativ, fiscal, vamal, etc.), nu diminuează ponderea legislației civile.  

În mediul universitar, abordarea instituției activității de întreprinzător se efec-
tuează în cadrul cursului denumit Dreptul afacerilor, cu referire la care în doctrina 
juridică autohtonă se duc discuții contradictorii. În acest context, nu agreem opiniile 
doctrinare potrivit cărora dreptul afacerilor ar fi ramură distinctă de drept. Sublini-
em că existenţa obiectului și a metodelor de reglementare nu poate servi ca argument 
în favoarea calificării dreptului afacerilor ca ramură de drept. Cu alte cuvinte, din 
punct de vedere doctrinar nu este dificil a identifica obiect și metode pentru a susține 
existența unei ramuri de drept, problema însă ţine de faptul că conceptual, în Re-
publica Moldova dreptul afacerilor nu este pregătit a fi numit ramură de drept. Mai 
mult, orice tentative de separare a dreptului afacerilor de ramura dreptului civil ar 
da posibilitatea începerii unor discuţii inoportune cu privire la codificarea normelor 
din sfera activităţii de întreprinzător. Astfel de experiențe au existat deja în Ucraina 
în legătură cu adoptarea în anul 1994 a Codului economic, dar și în Kazahstan, prin 
tendința actuală de adoptare a Codului cu privire la activitatea de întreprinzător.              

Cea mai amplă definiție a activității de întreprinzător este redată în art.1 din Le-
gea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845/1992 [11], care stabilește că 
„antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor și 
prestare a serviciilor, desfășurată de cetăţeni și de asociaţiile acestora în mod inde-
pendent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea 
lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri”. În schimb 
legislaţia fiscală definește puţin altfel noţiunea respectivă, activitate de întreprinzător 
fiind considerată orice activitate, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului 
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individual de muncă, desfășurată de către o persoană având drept scop obţinerea 
venitului (art.5 pct.16 din Codul fiscal al R.M. [6]). 

Atât în vorbirea curentă, cât și în legislație se întâlnesc un șir de expresii ce de-
numesc activitatea de întreprinzător: „activitate de antreprenoriat”, „afacere”, „acti-
vitate comercială”, „activitate de comerț”, „activitate economică”, „climat de afaceri” 
sau „business” [13]. Problema rezidă în faptul că utilizarea concomitentă a unor sin-
tagme diferite cu același înțeles generează dificultăți la nivel de percepere. Pornind 
de la aceste realități, considerăm a fi oportun de a utiliza expresia „activitate de în-
treprinzător”, ea fiind în corespundere cu dispozițiile legislației în vigoare. Totodată, 
suntem de părerea că sintagma „activitate de antreprenoriat” este mai puțin relevan-
tă, deoarece cuvântul „antreprenoriat” poate fi întâlnit doar în Legea cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi, în timp ce majoritatea actelor normative în vigoare 
utilizează noțiunea „întreprinzător”. 

Afacerea este considerată a fi un risc, care se manifestă prin șansa de câștig sau 
posibilitatea de pierdere, fiind un atribut esenţial al economiei de piaţă, atribut care jus-
tifică libera concurenţă și care definește, practic, afacerea, întreprinzătorul, societatea 
comercială, concurenţa și insolvenţa [1, p.34]. Deseori, afacerea este asociată cu o aven-
tură, iar în acest sens sugestivă este traducerea în limba engleză a termenului afacere 
– „ad-venture” (venture – risc, iar ad-venture – aventură, asumarea unui risc) [15, p.78].

Definirea legală a termenului „afacere” este redată în Codul fiscal al R.M. care 
în art.5 pct.(16) prevede că afacerea (activitate de întreprinzător, business) reprezin-
tă orice activitate realizată conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza 
contractului de muncă, desfășurată de către o persoană, având drept scop obţinerea 
venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine 
venit. Trimiteri la noțiunea afacere găsim în: Legea cu privire la principiile de bază 
de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006 care reglementează iniţi-
erea, desfășurarea și lichidarea afacerii (art.11); în Legea insolvabilităţii nr.149/2012 
(M.O., 2012, nr.193-197) – vânzarea afacerii debitorului (art.129); în Codul civil 
(M.O., 2002, nr.82-86) – gestionarea afacerii întreprinzătorului (art.258), relaţiile de 
afaceri (art.1226), tranzacţia privind toate afacerile (art.1337) etc.   

Putem considera că noțiunile „activitate comercială” și „activitate de comerţ” sunt 
sinonime. În conformitate cu art.3 al Legii cu privire la comerţul interior nr.231/2010 
(M.O., 2010, nr.206-209), activitatea de comerţ reprezintă o varietate a activităţii de 
întreprinzător, iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării 
mărfurilor, executării diverselor lucrări și prestării serviciilor aferente vânzării de 
mărfuri, având ca scop satisfacerea intereselor economice private și asigurarea unei 
surse de venit. Astfel, din textul Legii nr.231/2010 se înţelege clar că la baza activi-
tății comerciale stă comerţul de mărfuri, respectiv noţiunile „comercial” și „comerţ” 
sunt sinonime, iar persoanele fizice și juridice care desfășoară activităţi în domeniul 
comerţului se numesc comercianţi. În acest context, Clasificatorul Activităţilor din 
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Economia Moldovei stabilește că din lista activităţilor de comerţ fac parte transpor-
turile, comunicaţiile, activităţile de prestare a serviciilor etc.   

Subliniem că în prezent termenii „comerț” și „comercial” sunt înglobați de nor-
mele generale ale Codului civil cu privire la vânzare-cumpărare (art.753-822), iar 
în rândul civiliștilor există temerea că o eventuală consolidare a instituţiei dreptului 
comercial, ar genera probleme în interiorul dreptului privat [8, p.112]. Aceste temeri 
rezultă din cel puţin două motive: în primul rând, Republica Moldova a acceptat 
sistemul unitar (monist) al dreptului privat, în care lipsește Codul comercial, iar nor-
mele cu privire la relaţiile de comerţ sunt inserate în Codul civil; revigorarea drep-
tului comercial ar diminua ponderea și importanţa dreptului civil care actualmente 
deţine monopolul în cadrul dreptului privat; în al doilea rând, punerea în valoare a 
dreptului comercial este însoţită de riscul apariţiei unei confuzii și mai mari între 
noţiunile „comerţ”, „comerciant”, „afacere”, „antreprenoriat” și „întreprinzător”. 

Cu referire la sintagma „activitate economică”, aceasta a fost utilizată pe larg în 
perioada Uniunii Sovietice, iar în prezent conceptul este promovat sub denumirea 
„Хозяйственное право” de către un grup restrâns de autori ruși și ucraineni [17, 
p.67]. Totuși, unii doctrinari se opun cu vehemență introducerii în circuitul juridic a 
noțiunilor drept economic și cod economic. În opinia acestora, dreptul economic se 
asociază cu principiile economiei planificate de tip sovietic și în prezent contravine  
principiilor economiei de piaţă [18, p.56].     

Originea conceptelor „activitate economică” și „drept economic” provine din pe-
rioada anilor 1920-1950, când au existat încercări eșuate de adoptare a unui Cod 
economic al Uniunii Sovietice. Se dorea ca normele acestuia să fie aplicate în paralel 
cu prevederile Codului civil. În anul 1921 a început studierea dreptului economic, iar 
după 50 de ani, la ideea dreptului economic s-a revenit în Ucraina, în anul 2003 fiind 
adoptat Codul economic al acestei ţări. Subliniem că în perioada anilor 2006-2011 
și în Republica Moldova au existat tentative de introducere a unui nou concept al 
dreptului privat, prin crearea ramurii dreptului economic [5, p.23]. 

În literatura de specialitate au existat discuţii cu privire la natura juridică a acti-
vității de întreprinzător. Dificultatea constă în faptul că în legislaţia și doctrina fiecă-
rui stat problema respectivă este abordată în mod diferit. În Federaţia Rusă, Italia și 
Olanda instituția juridică a activității de întreprinzător este privită ca parte compo-
nentă a dreptului civil, iar în Franţa, Spania și Portugalia formează ramuri distincte 
de drept [13, p.73]. Mai mult, lucrurile se complică pe măsură ce autorii, chiar și în 
cadrul aceluiași stat, utilizează denumiri variate, precum dreptul antreprenoriatu-
lui, dreptul comercial, dreptul comerţului, drept economic, având în vedere același 
obiect de reglementare – activitatea de întreprinzător.   

Conform părerii profesorului L.Andreev, termenii „activitate comercială” și „ac-
tivitate de întreprinzător” se raportează unul faţă de celălalt conform regulii „parte 
la întreg”: activitatea comercială fiind privită ca parte din componenţa relațiilor de 
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întreprinzător. Cercetătorul N.Golovanov susține că în obiectul de reglementare al 
activității de întreprinzător se includ orice raporturi care au ca scop obţinerea de pro-
fit, în timp ce activitatea comercială are un obiect mai îngust, care se reduce la comerţ 
[21, p.10]. Același punct de vedere exprimă autorii francezi D.Legeais și B.Hess-Fallon 
care indică asupra faptului că instituția activității de întreprinzător poartă caracter 
pluridisciplinar. Termenul „activitate de întreprinzător” este mai larg decât termenul 
„activitate comercială”, deoarece cuprinde în sine nu doar activităţile legate de co-
merţ, dar orice activităţi aducătoare de profit, inclusiv cele agricole, meșteșugărești, 
profesiile liberale, atât din sfera dreptului privat, cât și a dreptului public (social, fis-
cal, penal, contravenţional etc.) [9, p.45]. 

Altă categorie de autori (K.Lebedev, V.Laptev) susţin că termenii „activitate de 
întreprinzător” și „activitate comercială” reprezintă unul și același lucru, iar discuţiile 
privind delimitarea acestor două categorii ar fi inutile [23, p.55]. În legătură cu aceas-
ta, au fost expuse păreri în favoarea uniformizării denumirilor pentru a evidenţia, 
astfel, obiectul lor unic de reglementare. S-a menționat că între „activitatea de co-
merţ” și „activitatea de întreprinzător” nu există diferențe, respectiv ambele activităţi 
fac parte din categoria largă a relaţiilor aducătoare de profit [24, p.35]. Mai mult, 
poate fi întâlnită opinia potrivit căreia în obiectul de reglementare a activității de 
întreprinzător se includ și raporturile juridice corporative. În acest sens, profesorul 
E.Gubin a subliniat că în funcţie de obiectul și metoda de reglementare, raporturile 
corporative reprezintă o instituție importantă a activității de întreprinzător [22, p.34].  

Discuţii în contradictoriu există în literatura juridică din România. În legătură cu 
abrogarea în anul 2011 a Codului comercial (în vigoare din 1887), s-a pus problema 
redenumirii termenului „comercial”. Necesitatea respectivă a survenit din considerent 
că până la intrarea în vigoare a noului Cod civil român, în doctrina de peste Prut a 
existat „dualismul” dreptului privat conform căruia dreptul civil și dreptul comercial 
erau considerate două ramuri distincte (ale dreptului privat), primul – axat pe Codul 
civil din 1864, iar al doilea – pe Codul comercial din 1887. În acest sens au fost înain-
tate denumiri, precum: activitate de comerț, afaceri, activitate profesionistă, activitate 
de întreprinzător etc. Totuși, ţinând cont de tradiţia formată în decursul a 150 de ani 
de aplicare a Codului comercial în România, majoritatea autorilor optează nostalgic 
pentru denumirea – „comercial”. Pe de altă parte, noţiunea afacere a fost supusă unor 
critici. Conform opiniei autorului Ș.Beligrădeanu, este criticabil de a utiliza sintagma 
„afacere”, pe motiv că aceasta reprezintă un amestec din mai multe componente. În 
viziunea autorului, instituția juridică a afacerilor este formată dintr-o pluralitate de ra-
muri, precum: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul administrativ, 
drept fiscal și procesual fiscal, drept bancar, drept penal etc., a căror unică legătură este 
aceea că privesc raporturile juridice ce se stabilesc în sfera afacerilor [2, p.11]. Aceiași 
opinie a fost expusă de cercetătorul S.Cărpenaru, care susţine că termenul „afaceri” este 
contestat în România și poate fi utilizat, eventual, pentru domeniul economic [4, p.14].       
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Pe parcursul anilor, activitatea de întreprinzător a fost obiectul multor acte nor-
mative. Având la îndemână actele normative, statul a contribuit la reglementarea și 
organizarea activităţii de întreprinzător, iar în anumite situaţii, a intervenit abuziv în 
desfășurarea normală a activităţii de întreprinzător. În loc să întreprindă măsuri de 
liberalizare a pieţei, autorităţile au pus piedici în realizarea iniţiativei private [15, p.66].    

Fiind calea cea mai scurtă de obţinere a veniturilor, activitatea de întreprinzător 
poate genera și conflicte, cum ar fi: transportul ilicit de pasageri, vânzarea de mărfuri 
fără a deţine licenţă de activitate, falsificarea produselor, prestarea de servicii necali-
tative ș.a. În acest context, autoritățile publice sunt în drept să aplice sancţiuni pentru 
încălcările comise de întreprinzători. De exemplu, practicarea ilegală a activităţii de 
întreprinzător soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari este calificată de 
Codul penal al R.M. ca infracţiune (art.241).

Instituția activității de întreprinzător este privită ca o structură complexă care in-
clude în sine trăsături și metode preluate din diferite ramuri și instituţii de drept. 
Profesorul rus V.Belîh susține că în conținutul activității de întreprinzător se combi-
nă în mod armonios elemente de drept privat și drept public. Obiectul activității de 
întreprinzător include în sine norme preluate din sfera dreptului civil, administrativ, 
constituţional, fiscal, financiar etc., iar în acest sens se observă tendinţa tot mai evi-
dentă de transfer al obiectului din sfera dreptului privat în cea a dreptului public [20, 
p.26]. Cercetătorul francez A.Braud aduce ca exemplu instituţia persoanei juridice 
care, pe de o parte, face parte din sfera dreptului privat, fiind reglementată de norme-
le Codului civil, iar pe de altă parte este supusă regulilor dreptului public [3, p.46].

Adepții școlii civilistice susțin că instituția activității de întreprinzător constituie 
parte componentă a legislației civile. Astfel, cercetătorul V.Popondopulo aduce argu-
mente că activitatea de întreprinzător nu dispune de obiect și metodă de reglementa-
re în sens tradiţional, și nici principii proprii, motiv din care urmează a fi inclusă în 
componenţa dreptului civil [25, p.7]. Alt autor susține că relaţiile din sfera activității 
de întreprinzător urmează a fi analizate nu doar din perspectiva legislației civile, dar 
și administrative. Relaţiile pe orizontală a subiecţilor implicaţi în circuitul materi-
al-financiar necesită a fi reglementate de legislația civilă, iar relaţiile pe verticală – de 
legislația dreptului administrativ, dreptului financiar, dreptului fiscal etc. [19, p.13] 

În legislația Republicii Moldova normele referitoare la activitatea de întreprinză-
tor nu-și au codificare proprie. Aceste norme sunt dispersate în diverse capitole din 
Codul civil (dispoziţii generale, persoana juridică, categorii de obligaţii etc.), precum 
și în acte normative speciale, iar tentativele de separare a acestora ar oferi posibilitatea 
începerii unor discuţii inoportune cu privire la codificarea normelor din sfera activi-
tăţii de întreprinzător, așa cum s-a făcut deja în Ucraina (Codul economic, 1994), iar 
în proces de lucru – în Kazahstan (Codul cu privire la activitatea de întreprinzător). 
Mai mult, concepţia unui proiect al Codului cu privire la activitatea de întreprinzător 
este promovată intens de Camera de Comerţ și Industrie a Federaţiei Ruse. 
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Concluzii. În pofida faptului că legislația și doctrina de specialitate utilizează no-
țiuni diferite pentru a denumi raporturile juridice aducătoare de profit, considerăm 
că noțiunea corectă ce urmează a fi utilizată este „activitate de întreprinzător”, ea 
fiind în corespundere cu dispozițiile legislației în vigoare. 

Sintagma „activitate comercială” are la bază comerţul de mărfuri, astfel încât ac-
tivitatea comercială (de comerț) reprezintă doar o varietate a activităţii de întreprin-
zător, fapt confirmat de art.3 al Legii cu privire la comerţul interior nr.231/2010. În 
consecință, termenii „activitate comercială” (de comerț) și „activitate de întreprin-
zător” se raportează unul faţă de celălalt conform regulii „parte la întreg”: activitatea 
comercială fiind privită ca parte din componenţa relațiilor de întreprinzător. 

Expresia „activitate de antreprenoriat” este mai puțin relevantă și necesită a fi 
exclusă din uz, deoarece cuvântul „antreprenoriat” poate fi întâlnit doar în Legea cu 
privire la antreprenoriat și întreprinderi. 
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CERCETAREA DEZVOLTĂRII ȘI  NATURA JURIDICĂ 
A CONTRACTELOR NENUMITE

TATAR OLGA
Universitatea de Stat „ Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Sistemul de drept roman este venerat elementul cultural al educației juridice mo-
derne. Adâncimea de gândire și o observație izbitoare, simplitate și eleganță în cen-
trul teoriilor științifice ale jurisprudenței clasice. Toate acestea sunt impregnate cu 
toate părțile dreptului civil, din Roma antică, în ceea ce privește raporturile obliga-
ționale, fără de  ele expunerea sistematică dreptului obligational este de neconceput, 
cu toate că raporturile juridice obligaționale sunt cu  mult mai complicate și mai 
confuze decât raporturile obligaționale romane. [1, c.9]

Nu se poate spune că în transformările romane nu există nimic care să nu se deo-
sebească de cele moderne, dar nu există nici o îndoială că sistemul obligațiilor Romei 
antice nu a fost studiat în nici o legislație și tratat atât de temeinic și de cuprinzător 
ca în dreptul roman. Și chiar și acum, contractele nenumite sunt un obiect de stu-
diu, deoarece conțin multe aspect care prezintă interes și importanță semnificativă 
pentru contracte în general. Una dintre problemele importante cu care se confruntă 
jurisprudența este unificarea tuturor fenomenelor vieții sociale într-un întreg, adică 
recrearea unui sistem unificat de drept care să răspundă nevoilor întregii societăți.

Dezvoltarea sistemului contractual roman a fost modificată în funcție de cerințele 
vieții practice și astfel a crescut și rolul contractelor ne numite în evoluția reglemen-
tării civile a relațiilor sociale.

Contractele nenumite  nu au apărut imediat, ci au fost rezultatul unui proces 
gradual și aprofundat, care a fost precedat de tipuri mai puțin avansate de contracte. 
Prezenta clasificare a ccntractelor  nenumite  este de o importanță primordială în 
zilele noastre.

1. Contractele «do ut des»
2. Contractele «do ut facias»
3. Contractele «facio ut des» 
4. Contractele «facio ut facias»   [2,c.244]
 Studiind natura apariției diferitelor tipuri de contracte, putem concluziona că, 

în paralel cu contractele  tipice, se dezvoltă contracte nenumite. Acestea sunt astfel 
de contracte, a căror apariție dictează viața însăși, întreaga societate civilă. Astfel, au 
existat contracte care erau situate în afara modelelor contractuale deja cunoscute, dar 
aveau nevoie de protecție juridică și nu era nevoie să se elimine consecințele negative, 
având în vedere întârzierile sistemului juridic de  viața reală. Actualul Cod Civil al 
Republicii Moldova oferă o oportunitate pentru existența unor contracte nenumite 
în partea a treia a articolului 677, care prevede: “Părțile pot încheia contracte care 
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nu sunt prevăzute de lege (neincluse în lege), precum și tratate care conțin elemente 
de diverse contracte prevăzute de lege (contracte mixte). [3] Astfel, subiectele re-
lațiilor juridice civile sunt autorizate, la propria discreție, să formeze un model de 
contract care nu este prevăzut de lege, dar nu contravine acesteia. Până în prezent, 
cercetătorii interni și străini studiază această problemă. Printre care: E. Molcut, D. 
Oancea, L.Bercea, OS. Ioffe, M.V. Gordon, A.N. Tanaga, D.I. Meyer, A.G. Karapetov, 
A.I. Savelyev și alții. Contractul nenumit  acționează sub forma unui nou model, 
care necesită consolidare legislativă. Au apărut noi tipuri (categorii, subcategorii) de 
contracte. Motivul pentru aceasta constă în evoluția continuă a relațiilor economice, 
în dezvoltarea relațiilor de proprietate reglementate de legea “De îndată circuitul civil 
ia formele noi, se nasc imediat noi tipuri de obligații” [4, p.146]

Acest lucru nu înseamnă că, odată cu apariția unor noi instituții de drept con-
tractual, este necesar să se respingă vechiul sistem. Prin urmare, atunci când apare un 
nou tip de relații contractuale, ar trebui să studiem de fiecare dată întrebarea cât de 
mult este vorba despre astfel de relații care nu se încadrează în reglamentările juridice 
cunoscute anterior [5, c.70]

Așadar, întrebări legate de contractele numite și nenumite apar în mod repetat, 
iar oamenii de știință ai civilișticii  nu au un răspuns lipsit de ambiguitate față de ei. 
Pentru dezvăluirea mai exactă și completă a acestei probleme, este necesar să răspun-
dem la întrebări precum:

1. Care este esența și caracteristicile contractelor nenumite?
2. Cum sunt implementate contractele nenumite în cadrul principiului libertății 

contractului?
3. Care este mecanismul de reglementare juridică a contractelor nenumite?
4. Care este diferența dintre contractele nenumite, contractele numite și cele mixte?
După examinarea și analizarea contractelor nenumite, precum și definirea limite-

lor libertății contractelor și, în general, a limitelor exercitării drepturilor civile, putem 
da un răspuns exhaustiv la întrebările puse.

Astfel, conform civilistului  D.I. Meyer: “Orice contracte care nu contravin legii 
sunt permise și, prin urmare, există o mulțime de contracte care nu sunt specificate 
de acestea. [6, p.158]

În consecință, ar trebui considerat   nenumit doar acel contract,  care nu există o 
reglementare normativă la nivelul legii, ca o sursă oficială de drept civil [7, c.6]

Aici, poate, suntem de acord cu opinia lui A.N. Tanaga: “Cea mai importantă 
concluzie care ar trebui să decurgă din recunoașterea explicită a legiuitorului de ne-
numite  ar trebui redusă la protecția necondiționată a acestor tranzacții, cu condiția  
generală  de a nu veni în contradiție cu legea.”. [8, c.110]

Pentru  recunoașterea contractului nenumit, este necesar să se demonstreze că 
neparticiparea, inaplicabilitatea la normele speciale imperative  și dispositive ale legis-
lației și reglementarea prin normele sale generale de legi obligaționale  și contractuale 
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nu se încadrează în limitele stabilite pentru contractele numite. Deci, orice contract 
poate fi interpretat ca denumit, mixt, nenumit, cu  condiția corespunderii lui normei 
dreptului civil, în calitatea ei de normă imperativă, despozitivă sau calificativă.

Semnele care se referă la unul sau la celălalt contract încheiat de părți, care co-
respund unei construcții contractuale numite, de a le numi semne clificative. A.G. 
Karapetov propune calificarea calificată.

     În cazul în care contractul respectă toate caracteristicile calificative ale oricărui 
contract numit, acest contract se încadrează în tipul specificat de contract numit și 
în regulile speciale stabilite în legătură cu acesta. Dar dacă acesta nu corespunde cel 
puțin unuia dintre aceste semne calificative, acest lucru înseamnă că contractul este 
nenumit. Dar, din nou, dând participanților la circuitul  civil  libertatea de regle-
mentare contractuală, nu trebuie de uitat că înțelegerea corectă a libertății acordate 
și definește limitele a ceea ce este permis de lege. Prin urmare, punerea în aplicare 
a principiului libertății contractului este dificilă sau chiar imposibilă fără stabilirea 
limitelor și limitărilor sale, un nivel ridicat al disciplinei contractuale și a culturii 
juridice, reglementarea tranzacțiilor nevalabile și abuzul de drepturi.

Aici putem distinge două modele de lemitare a libertății contractuale. Prima 
(normele imperative) constă în stabilirea restricțiilor directe asupra libertății con-
tractuale, iar al doilea model este de a delega instanțelor judecătorești,  care exami-
nează un anumit litigiu, de a evalua conformitatea condițiilor contractuale cu stan-
dardele estimate stabilite la nivelul legii sau al practicii [9, c.5]

Cu toate acestea, astăzi nu există nicio idee clară despre limitele libertății de a 
încheia contractele nenumite. Instanțele judecătorești sunt foarte precaute în ceea ce 
privește soluționarea litigiilor în astfel de cazuri. Ei sunt gata să se împace cu exis-
tența unor astfel de contracte atâta timp cât este convenabil pentru ei să se ocupe 
de astfel de cazuri în conformitate cu schema formată. Dar, de îndată ce problema 
calificării contractului devine principală și există un nou model contractual care ex-
primă voința părților, instanțele, care nu doresc să piardă timpul, preferă să rezume 
calificarea contractului la cel numit.

Trebuie remarcat faptul că organelle jurisdicționale ar trebui să evalueze aceste 
construcții contractuale în sensul că ele  nu contravin principiului  de bună-credință, 
bazelor legii și ordinii publice și bunelor  moravuri,  (articolul 4 alineatul 2 și art. 9 
alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova).

În cazul în care a găsit în conținutul contractului nenumit o necorespundere ordinii 
publice sau bunelor moravuri, acest contract  va fi declarat nul pe baza  art.207 (3) și ar-
ticolul 220 alineatul (2) Codul civil al Republicii Moldova, cu toate consecințele juridice 
prevăzute de legislația în vigoare. Dar, în cazul în care contractele nenumite  nu sunt 
depistate  contradicții acestui concept, autoritățile de aplicare a legii ar trebui să recu-
noască validitatea acestora și să soluționeze litigiile care decurg din ele, ghidate de prin-
cipiul echității și bunei credințe a articolului părților 9 (1) din Codul civil al RM. [10, c.3] 
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Prin urmare, cu exemplul unui contract nenumit, cum ar fi un contract de distri-
buție, să încercăm să luăm în considerare anumite aspecte ale unui contract nenumit 
în viața reală. Acest contract nenumit, puțin cunoscut  în legislația moldovenească, 
avându-se în vedere investigațiile sale slabe, dar care necesită o atenție deosebită, 
având în vedere marea însemnătatea sa. Analiza practicii interne și externe oferă toa-
te motivele pentru a presupune că acesta este un conctract  împrumutat din practica 
internațională. Contractul de distribuție este un contract între un furnizor de produ-
se, pe de o parte, și un distribuitor, pe de altă parte, în scopul revânzării acestora către 
utilizatorul final. Conducându-ne de principiul libertății contractulale  și de libera 
voință a  părților, să încercăm să înțelegem care este esența acestui contract și care 
este locul său în sistemul general al contractelor.  Acesta este un nou tip de contract, 
reprezentând o nouă formulă pas cu pas a contractului. În primul rând, să analizăm 
elementele de bază ale acestui contract.

Însuși procesul de relații distributive este unul lung și necesită aplicarea metode-
lor și procedeelor legate de vânzarea și revânzarea bunurilor și a servitorilor, acesta 
este un fel de “trump” al companiei față de alte companii care operează în această 
afacere în cadrul parteneriatului.  Rezultatul acestui sistem depinde  de  revânzarea 
produselor către utilizatorii finali. Acest tip de relație este creat, pentru a câștiga cli-
enții și pentru a-și consolida poziția pe piață. Scopul acordului de distribuție este de 
a realiza un parteneriat și o cooperare flexibilă atât în interesul furnizorului, cât și al 
distribuitorului. Furnizorul care lucrează cu distribuitorul se ocupă de ce produse și 
la ce preț (competitiv) va ajunge la consumatorul final, deoarece o cooperare fructu-
oasă depinde de aceasta. Prin urmare,  putem concluziona că contractul de distribu-
ție este un contract de parteneriat, scopul acordului este organizarea relațiilor dintre 
părți pentru cooperarea comercială pe termen lung [11, c.52]

Scopul obligațiilor care au fost asumate de o parte nu se limitează doar la obține-
rea beneficiului celeilalte părți, ci vizează continuarea schimbului de beneficii care ar 
fi în interesul comun. Pentru acest tip de cooperare, părțile prevăd tipuri de obligații 
specifice. Toate acestea contribuie la stabilirea unei politici comerciale utile în scopul 
revânzării ulterioare a bunurilor către utilizatorul final.

  În rapoartele Comisiei Europene se spune despre un astfel de contract,  în care 
furnizorul este de acord să-și vândă produsele unui distribuitor în scopul revânzării 
ulterioare pe un anumit teritoriu. [12]

 O dificultate deosebită în încheierea unui contract de distribuție constă în în-
deplinirea obligațiilor reciproc avantajoase întreprinse în cadrul parteneriatului. 
În opinia noastră, cel mai important lucru este obiectul contractului, care nu este 
numai livrarea de bunuri, ci zi un anumit preț, și formarea unui parteneriat stabil 
între părțile contractante sub forma vânzării de bunuri către distribuitor pentru 
revânzarea către clientul final. 

Să concluzionăm că acordul de distribuție include tipuri de contracte numite 
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(contract de furnizare, contract de depozitare, contract de prestare de servicii). Ast-
fel, contractul de distribuție este un fel de “transformator”, care încorporează elemen-
tele contractelor numite, dar în același timp conține elementele (subiectul, metoda, 
scopul acordului,  conținutul), care depășesc limitele prevăzute de lege, care nu sunt 
reglementate de legislația în vigoare și au fost puțin studiate. Acest acord merită aten-
ția și atribuirea unui articol separat în dreptul civil. Folosind exemplul acestui tip de 
contract nenumit, putem concluziona că specificul contractelor nenumite este diferit 
și multiaspectual și, prin urmare, necesită un studiu aprofundat.
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THE RIGHT TO PRIVACY IN THE DIGITAL AGE

TOCARENCO VERONICA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

United Nations (UN) [4] as an intergovernmental organization (tasked to pro-
mote international cooperation and to create and maintain international order) has 
human rights system.

United Nations support the work of the United Nations human rights mecha-
nisms, including the treaty bodies established to monitor State Parties’ compliance 
with the core international human rights treaties and the special procedures of the 
Human Rights Council. UN as an intergovernmental organization promote the right 
to development, coordinate human rights education and public information activi-
ties, and strengthen human rights across the United Nations system.  UN work to 
ensure the enforcement of universally recognized human rights norms, including 
through promoting both the universal ratification and implementation of the major 
human rights treaties and respect for the rule of law. [4]

UN has The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) represents the world’s commitment to universal ideals of human dignity. 
OHCHR has a unique mandate from the international community to promote and 
protect all human rights.

In addition to the Executive Office of the High Commissioner and a number of 
units that report to the Deputy High Commissioner, OHCHR has four major divisions: 

1. The Research and Right to Development Division (RRDD) is responsible for 
thematic research and policy development, human rights mainstreaming across all 
work areas of the United Nations system, development of tools and learning packa-
ges and provision of expertise to a variety of stakeholders on a wide range of human 
rights themes.

2. The Human Rights Treaties Division (HRTD) is responsible for supporting the 
work of the 10 human rights treaty bodies that are mandated to monitor national-le-
vel implementation of international human rights treaties.

3. The Field Operations and Technical Cooperation Division (FOTCD) supports 
the work of human rights field presences and leads OHCHR engagement with coun-
tries on human rights issues.

4. The Human Rights Council and Special Procedures Division (HRCSPD) pro-
vides substantive and organizational support to the Human Rights Council, its Uni-
versal Periodic Review (UPR) mechanism, special procedures and other subsidiary 
bodies. [5]

The New York Office (NYO) of OHCHR represents the High Commissioner in 
New York and works for the effective integration of human rights standards into the 
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work of the New York-based organs and agencies, policy development processes and 
public information initiatives.

To implement our comprehensive mandate, we employ 1085 staff (as of 31 De-
cember 2013) based in Geneva, New York and in 13 country offices and 13 regional 
offices or centres around the world, as well as a workforce of 689 international human 
rights officers serving in UN peace missions or political offices.

One of program of The Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights is THE RIGHT TO PRIVACY. Advances in information communica-
tion technology are dramatically improving real-time communication and informa-
tion-sharing. By improving access to information and facilitating global debate, they 
foster democratic participation. By amplifying the voices of human rights defenders 
and helping to expose abuses, these powerful technologies offer the promise of im-
proved enjoyment of human rights.

But at the same time it has become clear that these new technologies are vulnerable 
to electronic surveillance and interception. Recent discoveries have revealed how new 
technologies are being developed covertly, often to facilitate these practices, with chi-
lling efficiency. As the previous High Commissioner cautioned in past statements, such 
surveillance threatens individual rights – including to privacy and to freedom of ex-
pression and association – and inhibits the free functioning of a vibrant civil society. [5]

In December 2013, the United Nations General Assembly adopted Resolution 
68/167, which expressed deep concern at the negative impact that surveillance and 
interception of communications may have on human rights. The General Assembly 
affirmed that the rights held by people offline must also be protected online, and it 
called upon all States to respect and protect the right to privacy in digital communi-
cation. The General Assembly called on all States to review their procedures, practi-
ces and legislation related to communications surveillance, interception and collecti-
on of personal data and emphasized the need for States to ensure the full and effective 
implementation of their obligations under international human rights law. [2]

As General Assembly resolution 68/167 recalled, international human rights law 
provides the universal framework against which any interference in individual privacy 
rights must be assessed. The International Covenant on Civil and Political Rights, to 
date ratified by 167 States, provides that no one shall be subjected to arbitrary or un-
lawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to 
unlawful attacks on his or her honour and reputation. It further states that «Everyone 
has the right to the protection of the law against such interference or attacks.» [1]

Other international human rights instruments contain similar provisions. While 
the right to privacy under international human rights law is not absolute, any instan-
ce of interference must be subject to a careful and critical assessment of its necessity, 
legitimacy and proportionality.

Through the adoption of  Resolution 68/167, the General Assembly requested 
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that the High Commissioner for Human Rights prepare a report on the right to pri-
vacy in the digital age. In the words of the resolution, the report was to examine:

The protection and promotion of the right to privacy in the context of domestic 
and extraterritorial surveillance and/or interception of digital communications and 
collection of personal data, including on a mass scale.

The report was presented to the Human Rights Council at its twenty-seventh ses-
sion (September 2014) and to the General Assembly at its sixty-ninth session (De-
cember 2014).

OHCHR encouraged all interested parties to share information and perspectives 
on the issues raised in resolution 68/167.

In its decision 25/117, adopted in March 2014, the Human Rights Council de-
cided to convene at its twenty-seventh session a panel discussion on the promotion 
and protection of the right to privacy in the digital age. This was in the context of 
domestic and extraterritorial surveillance and the interception of digital communi-
cations and collection of personal data, including on a mass scale, with a view to 
identifying challenges and best practices.

The Human Rights Council requested that the High Commissioner organize the 
panel discussion in consultation with States, relevant United Nations bodies, civil so-
ciety, non-governmental organizations, the private sector and national human rights 
institutions. The discussion took place on 12 September 2014. OHCHR then prepa-
red a  report on the outcome, which was submitted to the Human Rights Council at 
its twenty eighth session. [5]

Special Rapporteur on the right to privacy
The General Assembly adopted resolution 69/166 at its sixty-ninth session, no-

ting with interest OHCHR’s report on the right to privacy in the digital age. Calling 
upon all States to respect and protect the right to privacy, the General Assembly 
encouraged the Human Rights Council to consider the possibility of establishing a 
special procedure to further this aim.

In April 2015, the Human Rights Council adopted resolution 28/16 at its twen-
ty-eighth session, deciding to appoint for a period of three years a Special Rappor-
teur on the right to privacy. The resolution directed the Special Rapporteur, amongst 
other responsibilities, to report on alleged violations of the right to privacy including 
in connection with the challenges arising from new technologies. States were called 
upon to cooperate fully and assist the Special Rapporteur. [5]

About Summary of the Human Rights Council panel discussion on the right to 
privacy in the digital age and Report of the Office of the United Nations High Com-
missioner for Human Rights (December 2014). [3]

The present report is submitted pursuant to Human Rights Council decision 
25/117. It provides a summary of the panel discussion on the right to privacy in the di-
gital age, held on 12 September 2014, during the twenty-seventh session of the Human 
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Rights Council. Based on the request of the Human Rights Council, the promotion and 
protection of the right to privacy in the digital age in the context of domestic and extra-
territorial surveillance, the interception of digital communications and the collection 
of personal data, including on a mass scale, also with a view to identifying challenges 
and best practices, taking into account the report of the United Nations High Commis-
sioner for Human Rights, were examined in the course of the panel discussion.

Conclusions from Report of the Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights «The right to privacy in the digital age» (December 2014): [3]

1. Panellists concluded that technological change might pose new challenges to 
existing legislation. In such cases, established legal frameworks, including internati-
onal human rights law, would continue to apply, even if the implementation of the 
law must be adapted to address the new reality. Regarding the promotion and protec-
tion of the right to privacy, including in the context of domestic and extraterritorial 
surveillance, the international human rights framework was clear. There was a need, 
however, for better implementation at the national level of the international norms 
related to the right to privacy, through adequate national legislation and stronger 
safeguards and oversight.

2. Panellists noted that the development of legal safeguards against violations and 
effective oversight involving all stakeholders was essential. Independent, impartial 
and competent courts must be more involved and better equipped to deal with those 
complex issues. Furthermore, they noted the need for increased transparency, regar-
ding both surveillance policies and legislation and legal interpretations and court 
rulings, where they existed. The laws and regulations and the way they were inter-
preted and applied should be made publicly available. The powers of Governments to 
access communication-related data should be based on a clear and transparent legal 
framework that accommodated advances in technology and was in accordance with 
the rule of law and international human rights norms and standards.

3. Supporting the views of States, regional organizations and NGOs, the panel-
lists stressed that the protection and promotion of, and respect for, the right to pri-
vacy required the sustained engagement of all stakeholders, including Governments, 
industry, civil society and international organizations. They highlighted the unique 
ability of the United Nations to convene all stakeholders and to explore the most 
effective means of protecting the right to privacy and emphasized that the Human 
Rights Council should continue to address the issue, including through the universal 
periodic review, with the increased engagement of civil society. OHCHR and the 
High Commissioner should also continue to work on the issue and special proce-
dures must engage within their own mandates as appropriate, Consideration should 
also be given to the need to establish a new special procedures mandate on the right 
to privacy, to examine existing challenges and how the right should be conceptuali-
zed more broadly.
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4. Finally, the panellists highlighted the vital role played by the United Nations 
and other international organizations in promoting the international legal standards 
that guide the actions of private companies, as they seek to respect the human rights 
of their customers and other users. Businesses look to the United Nations for support 
in promoting the adoption of those standards in the domestic law of Member Sta-
tes. By furthering the international framework, international organizations were also 
supporting businesses in meeting their responsibility to respect and protect the pri-
vacy of users, as technological advances continued. The question of whether a model 
law or a code of conduct could be drafted should be considered.
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ABORDAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ 
PRIN OPTICA VALORII ÎNTREPRINDERII

BEȘLIU IURIE
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

În condiţiile instabilităţii economiei Republicii Moldova pe fonul crizelor 
financiare mondiale, crizei geopolitice și politicii de sancțiuni impusă de partenerii 
externi, este necesară o abordare integrată a proceselor generatoare de valoare pentru 
întreprinderile autohtone și elaborarea de noi metode și strategii în managementul 
valorii întreprinderii, care vor permite găsirea reperelor pentru menținerea și 
creșterea valorii în condiții de criză.

Conceptul situației de criză a întreprinderii este descris în literatura economi-
că modernă ca o varietate de fenomene în viața complexului de producție, de la o 
perturbare în funcționarea întreprinderii prin diferite conflicte, până la distrugerea 
întreprinderii ca entitate economică. Prin urmare, într-un sens larg, o criză înseamnă 
un proces care amenință existența unei întreprinderi.

Situația de criză a întreprinderii este definită în literatura de specialitate după 
cum urmează:

◆ combinație a factorilor externi și interni ce afectează negativ activitățile de pro-
ducție și financiare ale întreprinderii și duc la o reducere sau la încetarea activității 
sale principale [7];

◆ întrerupere a ritmului de creștere economica, fie în raport cu creșterea 
anterioara, fie în raport cu creșterea estimata [2];

◆ lipsă de fonduri pentru a menține nevoile economice și financiare actuale pen-
tru capitalul de lucru [6];

◆ încălcare semnificativă a sistemului de relații sociale și industriale stabilite, 
asociată cu pierderea resurselor disponibile anterior ca urmare a modificărilor 
factorilor semnificativi de formare a sistemului și a încălcării caracteristicilor stabile 
anterioare [8].

Cu toate acestea, o astfel de interpretare nu pare a fi în întregime adevărată, mai pre-
cis incompletă. Pentru a înțelege în mod clar ce este o situație de criză a întreprinderii, 
trebuie să ne amintim că criza nu poate fi considerată drept o stare statică. Criza are o 
stare dinamică, limitată de timpul procesului, pe care-l controlam și păstrăm în anumi-
te limite. Prin urmare, la definirea situației de criză a întreprinderii (la nivel micro) este 
adecvată utilizarea următoarei definiții: criza întreprinderii este un proces neplanificat 
și nedorit, limitat în timp, care poate împiedica sau chiar face imposibilă funcționarea 
întreprinderii și în esența sa este un punct de cotitură în secvența proceselor de evenimente 
și acțiuni. În literatura economică, în funcție de atributul de clasificare care stă la bază, 
există diferite abordări privind identificarea etapelor procesului de criză în întreprinde-
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re. Delimitarea procesului de criză în diferite etape este legată, în primul rând, de posi-
bilitatea de a determina timpul de impact asupra crizei, de a preveni și de a depăși criza.

Etapele crizei sunt etape limitate în timp în care criza se caracterizează printr-o 
viteză diferită de dezvoltare și diferit nivel de pericol pentru supraviețuirea întreprin-
derii; diferă în ceea ce privește conținutul, consecințele și măsurile necesare pentru 
a le elimina.

În majoritatea modelelor existente de delimitare a procesului de criză în etape 
separate, se pot urmări următoarele lanțuri ale crizei: de la schimbări calitative 
(conflicte) la pierderi cantitative (pierderi). În același timp, toate aceste lanțuri 
reflectă curba dezvoltării crizelor: de la originea sa, creșterea influențelor destructive 
până la soluționarea crizei și sunt chemate să ajute managementul întreprinderii să 
determine punctul cât mai exact posibil și să ia decizii manageriale cu impact asupra 
crizei, atenuarea și depășirea ei.

Cele mai interesante cercetări, care sunt recunoscute și general acceptate, sunt 
cercetările în domeniul dinamicii economice a crizei (ciclului de viață al crizelor mi-
croeconomice) al savantului american Stephen Fink [2]. După Fink, orice criză poate 
consta doar din patru etape diferite și complet definite: etapa prodromală (prelimina-
ră); etapa crizei acute; etapa crizei cronice; etapa de rezolvare a crizei.

O altă idee privind clasificarea etapelor procesului de criză a întreprinderii este 
propusă de savantul german U. Krystek, care rezidă în următoarele: cu cât starea 
curentă a crizei este mai îndepărtată de etapa inițială, cu atât e mai mare acțiunea ei 
negativă, cu atât mai multe cerințe sunt înaintate pentru soluționarea ei. Conform 
acestui model, situația de criză parcurge patru etape, care pot fi descrise în felul ur-
mător: criza potențială, criza latentă (ascunsă), criza acută ce poate fi depășită și criza 
acută ce nu poate fi depășită.

O abordare a etapelor crizei care poate fi asociată procesului gestiunii valorii în-
treprinderii este efectuată de savanții R. Muller, Z. Ayvazyan – V. Kirichenko și A. Ye-
vseyev. R. Muller clasifică etapele procesului de criză în conformitate cu obiectivele 
întreprinderii care este amenințată de criză. În cercetările sale, R. Muller a identificat 
criza strategică, criza rezultatelor, criza lichidităților și criza de faliment. În același 
timp, există legături cauzale strânse între tipurile de criză examinate: criza strategică 
conduce la criza profitului, care la rândul ei duce la pierderea lichidității. Cauzate de 
factori interni și externi, reducerea vânzărilor are ca impact, pe de o parte, reducerea 
profitabilității și cauzarea pierderilor, iar pe de altă parte – reducerea nivelului de li-
chiditate și solvabilitate. Rezultatul legității dezvoltării simptomelor crizei financiare 
este datoria exorbitantă, insolvabilitatea și falimentul întreprinderii.

La rândul său, savanții ruși Z. Ayvazyan și V. Kirichenko disting patru etape ale cri-
zei, care diferă în ceea ce privește conținutul, consecințele și măsurile necesare pentru 
a le elimina [6]: reducerea rentabilității și a volumelor profitului, reducerea fondurilor 
de rezervă ale întreprinderii, epuizarea sau absența fondurilor de rezervă și insolvența.
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Figura 1. Abordarea sistemică a etapelor situațiilor de criză în corelare cu evoluția 
valorii întreprinderii.Sursa: sistematizată de autor în baza surselor [2, 6]

Situația de criză poate fi, de asemenea, caracterizată ca o gestionare neeficientă a 
activelor și datoriilor creditoare ale întreprinderii, ceea ce provoacă ieșiri de numerar 
de la proprietari și, în cele din urmă, duce la satisfacerea incompletă a creanțelor 
creditorilor. Prin urmare, reiese următoarea clasificare a etapelor situației de criză 
propuse de A. Yevseyev: criza pentru proprietarii întreprinderii, criza pentru creditori, 
etapa de reglementare legislativă în interesul creditorilor.

Un sistem mai reușit al cauzelor situațiilor de criză, care a primit o recunoaștere 
largă în teoria și practica de gestiune a crizelor, este formulat în studiile lui Charles 
Herman (1963), dedicate particularităților crizei în organizații [3]. În cadrul acestei 
abordări, trăsăturile caracteristice ale crizei sunt imprevizibilitatea, amenințarea și 
deficitul de timp pentru reacție. Remarcăm faptul că așa caracteristici precum ame-
nințarea și lipsa de timp cu privire la adoptarea deciziilor anticriză, într-un fel sau 
altul, sunt prezente în majoritatea definițiilor situației de criză, după cum menționea-
ză savantul Charles Herman [3]. În special, unul dintre fondatorii managementului 
strategic Igor Ansoff menționează drept trăsături definitorii ale situațiilor de criză 
în cadrul întreprinderii următoarele: amenințarea existenței și deficitul acut de timp 
pentru adoptarea de măsuri anticriză [1].

În viziunea noastră, pentru soluționarea crizei prin optica valorii întreprinderii, 
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situațiile de criză ale întreprinderii trebuie privite în legătură cu caracteristicile ge-
nerale ale situaților de criză descrise mai sus. Luând în considerare logica propusă, 
în continuare vom aborda conținutul criteriilor financiare ale situațiilor de criză ale 
întreprinderii și corelarea acestora cu sistemul de gestiune a valorii întreprinderii, 
care ulterior ne vor permite argumentarea mecanismului depășirii situațiilor de criză 
cu ajutorul valorii întreprinderii. Rezultatele obținute sunt prezentate în formă sin-
tetică în figura 2.

Figura 2. Logica depășirii situațiilor de criză prin prisma valorii întreprinderii. 
Sursa: elaborată de autor.

În definițiile situațiilor de criză a întreprinderilor, deseori este accentuată o ase-
menea caracteristică precum realizarea amenințărilor în contextul obiectivelor pri-
oritare de dezvoltare a întreprinderii. În același timp, obiectivele prioritare în acest 
caz sunt tratate foarte larg și ambiguu. După cum afirmă savanții ruși Y. Sokolov și 
T. Terentyeva, orice obiective în acest sens ar trebui corelate cu obiectivele părților 
interesate (stakeholder-ilor). Dezvoltând acest punct de vedere, putem distinge două 
abordări de bază ale interpretării acestei probleme.

Prima abordare este axată pe interesele proprietarilor, corelând cu necesitatea de 
a maximiza profiturile sau mai degrabă beneficiile economice corespunzătoare în 
sensul cel mai larg. În acest caz, drept indicatori ai stării performante a întreprinderii 
nu sunt doar o varietate de indicatori ai rentabilității întreprinderii, care sunt estimați 
prioritar în baza situațiilor financiare, dar și valoarea de piață a capitalului propriu, 
reducerea constantă a căruia este un indiciu al dificultăților financiare. Această abor-
dare este cel mai des tratată în literatura de specialitate.

A doua abordare corespunde intenției echilibrării intereselor părților interesate 
(stakeholder-ilor), la care se referă nu numai proprietarii, dar și managerii, muncito-
rii, partenerii, reprezentanții comunității financiare, precum și un cerc larg de părți 
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potențial interesate, inclusiv concurenți, reprezentanți ai diferitelor ramuri ale puterii 
de stat și organizații non-guvernamentale. 

După cum menționează savantul american Alfred Rappaport în lucrarea sa ”Cre-
ating shareholder value. A guid for managers and investors” [5], aceste abordări nu 
trebuie examinate ca reciproc excluse. În particular, în baza cercetărilor empirice, 
echilibrul intereselor proprietarilor și managerilor are un efect pozitiv asupra valorii 
de piață a întreprinderii.

În cadrul teoriei relațiilor de agent formulate de savanții M. Jensen și W. Meckling 
[4], care actualmente se atribuie la bazele fundamentale ale finanțelor corporative, 
managerii întreprinderii, acționând în calitate de reprezentanți ai proprietarilor și 
creditorilor, sunt chemați să asigure echilibrul intereselor lor, precum și intereselor 
altor stakeholderi. Prin urmare, managementul ineficient constituie cauza principală 
ale situațiilor de criză ale întreprinderii. În baza unor estimări ale cercetărilor din 
domeniu, la erorile conducerii sunt atribuite mai mult de jumătate din cauzele crize-
lor întreprinderilor. În același timp cauzele crizelor sunt destul de variate, încât este 
dificil de a previziona precis și la timp momentul producerii crizei, profunzimea, 
specificitatea și consecințele sale. În acest context o importanță deosebită revine in-
strumentelor de diagnosticare a crizei ca o funcție importantă a gestiunii anticriză.

Diagnosticul, menit să identifice semnalele crizei poate avea un caracter prelimi-
nar, curent sau ulterior și, în cazul în care ne ghidăm de axiomele de gestiune anti-
criză, trebuie să fie efectuat în mod continuu, asigurând posibilitatea argumentării 
deciziilor de gestiune în condiții de deficit acut de timp. În acest sens constatăm că, 
din punctul nostru de vedere, există o diferență principială între gestionarea anticriză 
de tip reactiv și proactiv. 

Gestiunea anticriză reactivă înseamnă că situația de criză este determinantă, spe-
cificând vectorul deciziilor manageriale și limitând în mod substanțial posibilele al-
ternative de acțiune și timpul de realizare a acestora. 

Gestiunea anticriză proactivă se caracterizează prin rolul activ al subiectului de 
gestiune, determinând strategia și tactica corespunzătoare. Este evident că o condiție 
indispensabilă a gestiunii anticriză proactive o constituie diagnosticul, inclusiv dia-
gnosticul financiar.

Însă sistemul de diagnostic trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de 
bază: depistarea prematură a situațiilor de criză, credibilitatea rezultatelor depistate, 
continuitatea procesului de diagnosticare. Analizând aceste cerințe, este necesar să 
subliniem că diagnosticul întreprinderii trebuie să fie sistematic. Nu întâmplător, 
savanții Y. Sokolov și M. Pyatov determina diagnosticul financiar ca un „ciclu de 
lucrări consecutive legate de determinarea etapei de dezvoltare a companiei” [9]. În 
acest sens, diagnosticul financiar al întreprinderii poate fi considerat drept o meto-
dologie de monitorizare a valorii financiare a întreprinderilor, în special pentru a 
justifica metodologia cercetării științifice în acest domeniu.
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Din definiția de mai sus reiese necesitatea proiectării sistemului de diagnostic 
financiar corporativ ținând cont de legitățile de dezvoltare a întreprinderii. O abor-
dare sistemică în rezolvarea acestei sarcini non-triviale, implică aplicarea modelelor 
ciclului de viață al întreprinderii, care stabilește orientările pentru a defini cerințele 
pentru starea corectă, logica funcționării și determinării direcțiilor de dezvoltare a 
întreprinderii. Astfel, justificarea conceptului de diagnostic financiar corporativ în 
cadrul ciclului de viață al întreprinderii constituie o direcție de cercetare promiță-
toare, în ciuda faptului că existența unui anumit ciclu este adesea pusă la îndoială.

Detectarea în timp util a abaterilor, permite managementului întreprinderii să 
ia măsuri în timp util pentru a neutraliza fenomenele nedorite și pentru a corecta 
direcția de dezvoltare. De regulă, întreprinderea se confruntă cu un fapt deja realizat 
al crizei, când principalii indicatori financiari ai activităților sale au deja devieri față 
de cei optimi. În acest context, considerăm indispensabil demersul nostru în vederea 
cercetării procesului crizei și etapelor de dezvoltare a acesteia, care ne vor permite să 
depistăm situația de criză la etapa incipientă și să luăm măsuri în timp util pentru a 
ne pregăti pentru criză și pentru a o depăși.
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EXTINDEREA POSIBILITĂȚILOR DE FINANȚARE  
A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

PRIN MECANISMUL ICO

BOLDURAT VLADISLAV
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Dinamismul întreprinderilor mici și mijlocii este astăzi larg recunoscut. Acest 
dinamism al IMM-urilor poate fi explicat prin mutațiile tehnologice și economice 
care au avut loc pe parcursul ultimilor decenii. Mai mult ca atât, tendința spre siste-
mele TIC și digitalizarea tot mai mare a afacerilor tradiționale fac apel la capacităţile 
și la flexibilitatea IMM-urilor pentru obținerea finanțării a activităților pe care le 
desfășoară s-au planifică să le desfășoare.  Este bine cunoscut faptul că stagnarea 
dezvoltării inovațiilor, nivelul redus de creare a produselor și serviciilor cu valoare 
adăugată înaltă sunt determinate de limitarea accesului  întreprinderilor la finanțare. 
Prin urmare, asigurarea accesului la o finanțare corectă și adecvată a IMM-urilor 
poate genera valoare adăugată înaltă și influența pozitiv creșterea economică. 

La moment, sectorul IMM nu este condiționat de o metodă unică și universală la 
capitolul finanțare ceea ce face ca antreprenorii să caute noi și noi modalități de atra-
gere a investițiilor pentru întreprinderile în activitate sau a ideilor pentru start-upuri.

Întreprinderile mici și mijlocii autohtone care doresc să obțină investiții sau tind 
spre accesarea unor împrumuturi, obișnuiesc să recurgă preponderent la serviciile in-
stituţiilor financiare clasice: bănci comerciale, organizații de microfinanțare (OMF), 
asociații de economii și împrumut (AEÎ). Totuși  finanţările din partea acestor in-
stituții ocupă o pondere neînsemnată pentru IMM-uri, ultimele fiind constrânse să 
caute alte soluții de finanțare pentru activitățile planificate sau în curs de activitate. 
Printre cauzele accesului limitat la credite ale IMM-urilor se numără: a) Dobânzile 
înalte și volatilitatea excesivă a acestora b) Deficitul resurselor de finanţare pe termen 
lung; c) Lipsa gajului și a unor pieţe secundare suficient de dezvoltate pentru o mare 
parte din bunurile oferite în gaj de către întreprinderi  d) Infrastructura de afaceri 
slab dezvoltată și comunicarea ineficientă cu sectorul IMM [1].

Pe de altă parte, unii antreprenori sunt din start sunt orientați către obținerea 
surselor externe de finanțare din partea investitorii individuali (cum ar fi business 
angels) ocolind cu desăvârșire instituțiile financiare clasice. Mai nou, odată cu dez-
voltarea sistemelor TIC, antreprenorii pot găsi o nouă formă de atragere a investiții-
lor prin tehnologia Blockchain care reprezintă un registru digital descentralizat care 
stochează anumite informaţii ce nu mai pot fi modificate ulterior. 

Instrumentul Blockchain-ului prin care IMM-urile sau start-upurile pot obți-
ne investiții își are denumirea de ICO ((Initial coin / token offering sau Token genera-
tion event) traducere română: oferta inițială de monede).
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Confuzia multor antreprenori constă în faptul că dezvoltarea unei afaceri tra-
diționale nu are nimic în comun cu tehnologia Blockchain; la prima vedere așa și 
pare: întreprinderile tradiționale operează cu active materiale și bani Fiat / fiduciari 
(moneda pe care un guvern a declarat-o mijloc legal de plată) iar a doua cu cripto-
monede și token-uri. Însă în realitate situația este ceva mai diferită, atât companiile 
care dezvoltă un produs în lumea ”virtuală” cât și companiile care creează bunuri și 
servicii în lumea ”reală”, dispun posibilități egale pentru a fi finanțate de investitori. 

ICO-ul reprezintă un instrument financiar inovativ în sfera digitală care are este 
aplicat pentru găsirea investitorilor interesați fie în finanțarea proiectelor noi, fie a 
celor în dezvoltare. La momentul actual ICO-ul este considerat cea mai simplă și mai 
eficientă metodă pentru o întreprindere să atragă fonduri sub formă de cripto-acți-
uni. Mai mult ca atât, doar după apariția acestui mecanism ICO a fost posibilă colec-
tarea fondurilor uneori uriașe într-o perioadă foarte scurtă de timp [3].

Procesul de atragere a investițiilor pentru un proiect / idee prin mecanismul ICO 
este asemănătore cu procedura de IPO (din engleza – “initial public offering”) care 
reprezintă procesul prin intermediul căruia o companie vinde o parte din propriile 
acțiuni către publicul larg dar și către investitorii specializați, sau altfel spus “listarea 
pe bursa a companiei”. ICO-ul se bazează pe aceleași concepte privindu-se dintr-o 
parte ca o versiune digitală a IPO-ului. Doar că în cazul unui ICO durata de imple-
mentarea nu este mare (până la 30 zile) și nici atât de costisitoare precum al unui IPO. 

În această ordine de idei, întreprinderea care intenționează să fie eligibilă pentru 
ICO este obligată să elibereze propriile token-uri (traducere română: jetoane) dat 
fiind faptul că procedura ICO poate fi scumpă pentru IMM-uri și mai ales pentru 
start-upuri care uneori dețin doar o idee neasigurată de nici un activ. 

Token-ul este elementul digital, aproape identic cu conceptul de „monedă crip-
tografică” [2], dar în dependență modelul de business, token-urile se clasifică astfel:

1) Active materiale din lumea reală;
2) Dreptul la active materiale din lumea reală;
3) Dreptul de activitate pe platformele descentralizate;
4) Criptovalute.   
Așadar, dacă modelul de business este unul tradițional sau unul cu orientare spre 

TIC, token-urile oferite către vânzare vor avea diferite scopuri: prima token-urile vor 
deveni banii/ activul intern al întreprinderii; a doua, vor avea funcție de acoperirea 
cheltuielilor de ICO sau pentru acoperirea datoriilor pentru obligațiile societății față 
de investitori. Și în acest caz token-urile vor deține forma activelor materiale reale 
și dreptul asupra lor. Este nevoie de menționat că cumpărând token-uri în formă de 
active materiale din lumea reală care uneori poate să reprezinte și capitalul social al 
unei întreprinderi, investitorul nu devine acționar al acelei companii ci doar poate 
obține token-uri la prețuri nominale [2]. Anume acest factor în mare măsură diferen-
țiază ICO-ul de investițiile clasice în start-upuri și companii.
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Din moment ce compania și-a eliberat propriul token, întreprinderea v-a crea o 
pagină electronică / Site unde se vor prezenta 2 documente importante obligatorii – 
white papper (document care explică CE se va face) conține informații despre proiect, 
produs, buget și gestionarea acestuia; road map (document care explică CUM se va 
face) reflectă un business plan cu includerea pontajului. Cele mai răspândite platfor-
me pentru lansarea ICO sunt Wawes, Ethereum și Bitshares. 

Precum și s-a menționat lansarea unui ICO este un exercițiu costisitor, dar dacă 
reușește, organizatorii își acoperă pe deplin toate cheltuielile și primesc capitalul de 
start pentru punerea în aplicare a planurilor lor. De cele mai multe ori succesul unui 
ICO este garantat de reputația celui ce implementează proiectul. Astfel factorul repu-
tație devine activul principal al persoanei care intenționează să-și promoveze ideile în 
spațiul virtual. Proiectele interesante sau cele la baza cărora stă un expert în domeniu, 
atrag fonduri uriașe în timp foarte scurt. Însă ca și în orice sferă investițională, trebuie 
de ținut cont de legea pieții căci nu toate proiectele sunt menite să fie de succes.

În continuare sunt prezentate principalele avantaje și dezavantaje a lansării cam-
paniilor ICO de către întreprinderi împreună cu efectele obținute în fiecare caz în 
parte în tabelele 1 și 2 .

Tabelul 1
Avantajele campaniilor ICO

Avantaj Mod de concretizare
Accesibil pentru IMM-uri 
și start-upuri

Atragerea de fonduri eficientă, potrivite chiar și pen-
tru proiectele aflate în faza de creare

Atragerea investițiilor la 
nivelul campaniilor IPO

Exemple: Proiectul TON Telegram – 800 mil.$
Proiectul EOS – 465 mil.$
Proiectul Filecoin – 257 mil.$
Proiectul MobileGo – 53 mil.$

Lansarea ICO implică 
mult mai puține docu-
mente și lipsă de birocrație 
decât IPO 

Lansarea unei campanii IPO poate dura de la 1-2 
ani și cheltuieli de mil. $. Pregătirea și lansarea ICO 
durează în mediu o lună și max. 5 luni. Și cheltuieli 
ce nu depășesc 50 mii dolari

Noi oportunități pentru 
afacerile tradiționale

Toate proiectele ICO care implică investirea banilor 
în active materiale și în afaceri colective destinate să 
genereze profituri ca urmare a acțiunilor unor părți 
terțe, sunt echivalente cu o investiție deplină în acți-
uni și alte valori mobiliare. Deci, intră sub influența 
mai multor legi privind titlurile de valoare [2].

Sursa: Elaborat de autor
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Tabelul 2
Dezavantajele campaniilor ICO

Dezavantaj Mod de concretizare
Lipsa reglementărilor 
legislative pentru ICO în 
majoritatea statelor

Doar state ca SUA și Germania și parțial Canada 
au luat poziție în acest sens, calificând token-urile 
digitale drept valori mobiliare / instrumente financiare

Fraudarea campaniilor 
ICO prin proiecte necin-
stite

Existența înșelătoriilor ICO bazate pe proiecte ficti-
ve care au ca scop sustragerea surselor financiare din 
partea investitorilor (ex.  se promit susținătorilor cărți 
de debit descentralizate în schimbul donațiilor lor)

Lipsa celei de-a doua 
șanse în cazul unui proiect 
nereușit nefiind legat de 
rea-credință/fraudă

În cazul unui proiect, investitorii de regulă doar 
odată preferă să riște în numele echipei / directorului 
de proiect.  

Sursa: Elaborat de autor

Concluzii. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, oportunitățile de 
obținere a finanțărilor externe pentru IMM-uri cât și pentru start-upuri sunt majore. 
Însă conservatismul sistemului legislativ și într-o oarecare măsură a antreprenorilor, 
fac ca digitalizarea economiei să se producă destul de lent. Acceptăm sau nu, digi-
talizarea economiei este deja o realitate iar instrumentele financiare inovative din 
cadrul tehnologiei Blockchain, precum ICO vor deveni cu timpul o sursă sigură de 
atragere a investițiilor pentru toate tipurile de întreprinderi, începând cu cele mari și 
terminând cu cele micro. În aceste condiții, viitorii antreprenori vor fi obligați să facă 
față noilor provocări de ordin digital în cazul în care-și vor dori atragerea investițiilor 
într-o cantitatea dorită, într-un timp scurt și într-un mod inteligent.

La moment dezvoltatorii sectorului TIC lucrează asupra modernizării ICO pen-
tru a deveni practic pentru orice tip de activitate [3] ceea ce creează un potențial 
deosebit pentru IMM-uri care îți vor concentra efortul asupra creării bunurilor ino-
vative. Mai mult ca atât, campania ICO poate fi lansată chiar și la nivelul unei idei, 
rezultând cu una din cele mai atractive modalități de atragere a investițiilor pentru 
tinerii antreprenori și pentru IMM-urile inovaționale.

Referințe bibliografice: 
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ANTREPRENORIATUL PENTRU TINERI – O NOUĂ PERSPECTIVĂ 
DE DEZVOLTARE

DELIU NATALIA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Etapa de dezvoltare la care ne aflăm permite să evidenţiem necesitatea dezvoltării 
afacerilor pentru tineri, fapt care este conștientizat de tot mai mulţi. Astfel iniţierea 
și dezvoltarea unei afaceri aduce multiple beneficii atît persoanei ce iniţiază propria 
afacere, cât și mediului economic al Republicii Moldova. Am decis să cercetez această 
temă deoarece tinerii în Republica Moldova reprezintă un grup vulnerabil atât pe 
piaţa muncii, cât și în lumea afacerilor. Tinerii de astăzi sunt baza populaţieie active 
de mâine. 

O analiză a situaţiei demografice a Republicii Moldova arată că tinerii cu vârsta 
între 15 și 34 ani au o pondere de 32% în totalul populaţiei (grupa de vârstă 15-24 ani 
reprezintă 13%, iar grupa 25-34 ani reprezintă 19%). 

Tabelul 1 
Distribuția tinerilor din Republica Moldova pe grupe de vârstă, 

gen și loc de reședință, la 01.01.2017,%.

Indicatori ponderea
Total populaţie 100,0
Inclusiv tineri 32,0
din care
15-24 ani 13,0
25-34 ani 19,0
Din numărul total de tineri 
Bărbaţi 51,0
Femei 49,0
Din numărul total de tineri
Urban 43,1
Rural 56,9

Sursa: [3 p.27]

Proporţia bărbaţilor tineri este ușor mai mare decât cea a femeilor în totalul tine-
rilor, respectiv 51% și 49%. Relativ mai mulţi tineri locuiesc în mediul rural – 56,9%, 
în comparaţie cu 43,1% de tineri ce locuiesc la oraș. [3 p.27]
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Tabelul 2  
Rata de activitate, ocuparea forței de muncă și șomajul în rândul tinerilor 

în anul 2017

Grupe de vârstă Rata de 
activitate, 
%

Rata de 
ocupare, 
%

Rata șo-
majului 
BIM, %

Total, în vârstă de peste 15 ani, inclusiv tineri 42,2 40,5 4,1
15-24 ani 19,5 17,2 11,8
25-34 ani 47,3 44,8 5,1

Sursa: elaborat de autor in baza [2]

Estimând implicarea tinerilor în economie, trebuie remarcat faptul că ponderea 
tinerilor în populația în vârstă de muncă (15 ani și peste) reprezintă în jur de 38 % 
din populație. Indicatorii care caracterizează activitatea economică, ocuparea forței 
de muncă și șomajul în rândul tinerilor, desigur, variază în funcție de grupuri indivi-
duale. Astfel, indicatorii nivelului activității economice și al ocupării forței de mun-
că sunt semnificativ mai mici la vârsta de 15-24 ani (deoarece mulți tineri studiază 
încă), și semnificativ mai mari - pentru vârsta de 25-34 ani. Cu toate acestea, pentru 
ambele grupuri, rata șomajului este mai mare decât indicatorul mediu pentru eco-
nomie (4,1%) și reprezintă 11,8% pentru grupa de vârstă de 15-24 ani și 5,1% pentru 
grupa de vârstă de 25-34.

Analiza indicatorilor pieței muncii pe grupe de vârstă arată necesitatea creării de 
locuri de muncă pentru tineri. Somajul tinerilor reprezintă o pierdere semnificativă 
de capital uman care ar putea contribui la creșterea economică. Din acest considerent 
reducerea șomajului în rândul tinerilor reprezintă un obiectiv cheie pentru deciden-
ții de politică din țări dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare.  [7]

Studiul antreprenoriatului în rândul tinerilor contribuie la o mai bună înțelegere 
a procesului de creare de oportunități de ocupare destinate tinerilor. Pe fondul nece-
sității stimulării ocupării în rândul tinerilor, antreprenoriatul reprezintă o alternativă 
importantă de ”negociere” a tranziției de la școală la muncă. Cu toate acestea, nu 
sunt cunoscute foarte multe aspecte referitoare la comportamentul antreprenorial al 
tinerilor, stimulii și barierele sale. [1 p.35]

Astfel, pentru economia ţării noastre, care se confruntă cu necesitatea crearii de 
oportunităţi de ocupare, în special, pentru tineri – antreprenoriatul reprezintă cea 
mai buna și cea mai plauzibilă modalitate. În așa mod prin intermediul antrepreno-
riatului s-ar utiliza potenţialul economic al tinerei generaţii. Multiplele beneficii pe 
care le aduce antreprenoriatul în rândul tinerilor sunt:
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Comportamentul  de antreprenoriat în rândul tinerilor este sensibil la o mul-
titudine de factori, printre care educația antreprenorială, mediul instituțional și de 
afaceri, accesul la mecanisme de finanțare etc. [7]

Tinerii ce profită de edicaţia antreprenorială, fie că iniţiază ei o afacere sau nu, 
oricum acumulează cunoștinţe și competenţe importante pentru mediul de afaceri. 
Astfel ei dau dovadă de creativitate, iniţiativă, capacitatea de a munci în echipă, de 
a-și asuma responsabilităţi, de a gestiuona riscurile aferente unei afaceri, de a lua 
decizii, ș.a

Educaţia antreprenorială are un rol semnificativ în promovarea noilor atitudini 
și comportamente antreprenoriale, făcândui pe oameni să aibă o altă viziune asupra 
businessului și să dezvolte o gândire antreprenorială. Totodată, tinerii ce au un grad 
sporit de educare antreprenorială au șanse mai mari de a avea propria afacere, sau de 
a fi angajat. 

Necesitatea de a dezvolta și a promova educaţia și cultura antreprenorială sunt pre-
zentate în legile și documentele principale de politici adoptate în Republica Moldova.

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova – este documentul principal pentru 
pregătirea elevilor și studenţilor la toate nivelurile de învăţământ. Printre competen-
ţele cheie sunt indicate competenţele antreprenoriale și spiritual de iniţiativă.

2. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/ethnic pe anii 2013-2020 
prevede promovarea în instituţiile de învîţîmânt vocaţional/ethnic a cursurilor de 
antreprenoriat.

3. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 
2012-2020

4. Legea Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii în 
Republica Moldova.

Societatea noastră trebuie să susţină tinerii antreprenori deaorece ei reprezintă o 
sursă de creare a locurilor de muncă și pot da un impuls dezvoltării întregii economii.

Suportul antreprenoriatului în Republica Moldova se bazează pe tendinţele de 
dezvoltare a întreprinderilor autohtone, pe studiul experienţei străine, pe evaluarea 
indicatorilor-cheie și pe analiza politicii existente de dezvoltare a antreprenoriatului 
în ţara noastră.

Astfel statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor prin:
1. dezvoltarea cadrului normativ care asigură valorificarea potenţialului antrepre-

norial al tinerilor;
2. susţinerea iniţiativelor tinerilor antreprenori dezvoltînd programe de abilitare 

economică a acestora; 
3. încurajarea participării tinerilor în cadrul programelor de suport, inclusiv faci-

lităţile oferite de incubatoarele de afaceri; 
4. susţinerea programelor de educație nonformală a tinerilor antreprenori în do-

meniul afacerilor;
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5. dezvoltarea instrumentelor de informare și de schimb de experienţă pentru 
tinerii antreprenori;

6. elaborarea și dezvoltarea programelor de antreprenoriat social; 
7. susținerea investitorilor privaţi pentru realizarea proiectelor antreprenoriale 

ale tinerilor; 
8. oferirea de facilităţi sub forma reducerilor de taxe și de impozite în conformi-

tate cu legislaţia. [6]
Începând cu 2018 în Republica Moldova a fost iniţiat un nou program de susţi-

nere a tinerilor antreprenori.
Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” pentru 

anii 2018-2020
Ministerul Economiei și Infrastructurii  în colaborare cu Organizația pentru Dez-

voltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, a elaborat Programul START 
pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă pentru anii 2018-2020. 

Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul 
economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile. Pentru realiza-
rea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective specifice:

◆ stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;
◆ dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului informa-

țional, consultativ și educațional;
◆ susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu 

accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea 
durabila;

◆ facilitarea implementării inovațiilor, transferului tehnologic și de know-how;
◆ creșterea numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele 

rurale.
Implementarea Programului va avea la bază principiile transparenței și atitudi-

nii non-discriminatorii bazată pe accesul liber al tinerilor din Republica Moldova la 
componentele acestuia, inclusiv a tinerilor defavorizați/dezavantajați. [4]. 

Sigur că acesta nu este singurul proiect de susţinere a tinerilor în lumea afacerilor. 
Proiect  de Regulament privind condițiile și procedura de acordare a plăților 

în avans
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un proiect 

de Regulament privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans din 
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru producători 
agricoli. Scopul este de a susține producătorii agricoli și de a spori afacerile în dome-
niul agricol și mediul rural.

Conform proiectului de Regulament,  subvențiile în avans vor fi acordate în baza 
proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care își desfășoară pentru 
prima dată o activitate economică în domeniul agroalimentar și nu sunt afiliați unui 
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alt producător agricol, iar tinerii fermieri și femeile fermiere vor putea beneficia de 
sprijin financiar doar o singură dată în sistemul de acordare a plăților în avans.

Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma 
de 650 000 lei sau va constitui până la 65 % din valoarea eligibilă a investiției.

Totuși, proiectele start-up se vor subvenționa în avans, cu respectarea câtorva con-
diții, printre care: contribuția financiară asigurată de solicitant de cel puțin 10% din 
valoarea proiectului; valoarea investiției să nu depășească suma de un milion de lei; 
proiectul să fie implementat într-o localitate din zona rurală; perioada de implementa-
re să fie de până la 24 de luni și proiectul să prevadă crearea locurilor de muncă s.a.[5]

În societatea contemporană este necesar de o schimbare reală a percepţiilor cu 
privire la capacitatea fiecărei persoane de a face faţă cerinţelor actuale și viitoare ale 
pieţei muncii. Aceasta începe cu dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tine-
rilor. 
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BUCOVINA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. 
PROCESE DE GEOGRAFIE CULTURALĂ 

DIVISEVICI ANA-MARIA
Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Suceava, România

Introducere: Geografia culturală pătrunde în spațiul românesc al cercetării ca o 
disciplină ce polarizează interesele științifice a numeroase domenii. Particularitățile 
istorice ale spațiului Bucovinean sunt cele care fundează cercetarea evoluției culturale 
și sociale a comunităților entice din Țara de Sus.

Metode de cercetare: Pentru realizarea studiului au fost utilizate surse de date 
statistice, au fost analizate numeroase lucrări științifice cu caracter istoric, demografic, 
geographic, social și psihologic. Au fost aplicate metode și teorii de cercetare specifice 
geografiei culturale postulate de școala americană și cea franceză. Am avut în vedere 
ideile și conceptele specialiștilor români. Pentru realizarea reprezentărilor cartografice 
au fost utilizate date DEM oferite de San Diego Supercomputer Center (Universitatea 
California, San Diego) și procesate în programul Arc-Gis.

Rezultate și discuții: Complexele culturale vizibile și identificabile în spațiul ac-
tual al Bucovinei sunt peisajele culturale, ca embleme ale geografiei culturale.

Teoretic peisajul cultural comprimă paradigma raporturilor directe de depen-
dență între elementele mediului natural, societate și creația ei materială.

În Bucovina colonizările reprezintă principalul factor cu rol în reconversia peisaje-
lor culturale moldovenești. Colonizările au reprezentat rădăcinile procesului din care 
s-au creat noi elemente specifice, ce au contribuit la reconstrucția structurală a taxoni-
lor peisagistici și au asigurat diversitatea și unicitatea peisajelor culturale bucovinene.

Principala contribuție social-culturală a procesului complex de colonizare în spa-
țiul Bucovinei a fost aceea de a accelera dinamica culturală prin expunerea spațiului 
mental nord moldovean relativ închis[1], tradiționalist, arhaic și conservator spre o 
Europă modernă aflată în zorii industrializării. Particularitățile colonialismului bu-
covinean sunt marcate de modul în care s-a realizat contopirea emigranților, natura-
lizarea grupurilor etnice atât de diverse în relația lor cu autohtonii moldoveni, fără 
proliferarea unor efecte secundare majore, ireparabile precum sentimentul exclusi-
vismului etnic sau manifestări xenofobe ce au dus la rupturi adânci în masa socială 
atât de pregnante în situații similare pentru alte regiuni ale globului. 

Procesul colonizărilor din Bucovina început după 1775 a generat inițial o succe-
siune de situații cu efecte istorico-naționale defavorabile și stări labile politic. Proble-
mele majore au fost de natură geopolitică, într-un mediu zdruncinat de războaie și 
controversele social-culturale, istorice, de luptele identitar-naționaliste ce au afectat 
construcția Moldovei, dar care în final, prin dinamica temporală, datorită traseului 
conceptual cultural ales aveau să creeze o nouă entitate, să evolueze pașnic și construc-
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tiv spre un nou spațiu cosmopolit cu un mental colectiv distinct, Țara Bucovinei. [1]
Noua entitate Bucovina, compusă din autohtonii moldoveni și coloniști a deve-

nit modelul multicultural al Europei secolului al XIX-lea. Construcția unui spațiu 
multicultural echilibrat s-a realizat de-a lungul celor 144 de ani de existență oficială a 
provinciei, parte a vastului conglomerat imperial austriac în care cea mai mică struc-
tură administrativă, Bucovina, avea sa devină modelul multicultural în urma sintezei 

etnice. Concluziile analitice au dus la afir-
mații precum aceea că ‘‘Bucovina nu poa-
te fi revendicată de nicio naționalitate ca 
patrie’’ [13], fiind provincia cea mai atipi-
că a teritoriilor deținute de casa imperială 
Habsburgică. Evoluția vieții comunității, 
viața privată, reziliența construită în timp 
a mentalității bucovineanului aveau să 
surmonteze conflictele politice și națio-
naliste, interesele economice și geopoliti-
ce, fiscalitatea excesivă, problemele admi-
nistrative și animozitățile interetnice.

Complexitatea apariției și evoluției 
procesului construcției identitare a Bu-
covinei analizată temporal extern a fost 
mereu un subiect sensibil, supus opiniilor 
dialectice și versatile generate de strate-
gii geopolitice și interese identitare, sub 
presiunea subiectivismului conceptelor 
naționaliste conforme vremurilor trecute 
și prezente și uneori a ignoranței realității 
istorice. Apar astfel opinii derutante pre-

cum aceea că Bucovina a fost rezultatul tăierilor teritoriale aleatorii fără explicații 
raționale, fiind inițial în  cadrul imperiului un fragment teritorial fără sens[13].Alte 
opinii s-au dezvoltat sub ignoranța realității în baza studiului superficial și unilateral 
al datelor istorice. Astfel, anumite lucrări istorice exagerează prin colportarea unor 
concepte precum așa-zisa anexare a Bucovinei la România urmată de românizarea 
forțată a etnicilor mai ales a ucrainenilor și a evreilor, condamnând rasismul și an-
tisemitismul românilor, idei generate de interpretarea eronată a unor momente is-
torice de după 1918 și publicate de Mariana Hausleitner (2001) [3]. Aceste teorii au 
scopul de a prolifera intriga interetnică susținută de patriotarzi și istorici părtinitori 
manipulați de interesele politice de moment. 

Nu pot fi negate realitățile și exagerările de după unirea din 1918, moment priel-
nic manipulărilor politice a maselor în sensul intensificării manifestărilor naționalis-

Bucovina. Hartă fizico-geografică.
Sursa: Autoarea
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te [14] [8] nefavorabile multiculturalismului pașnic promovat anterior de adminis-
trația imperială.

Problematica naționalismului exacerbat, proces tipic mai ales în rândul inte-
lectualilor avea ca suport construcția națiunii române unitare, libere pentru prima 
dată de presiunile geopolitice externe, fiind totodată rezultatul și efectul natural, în 
opinia personală, al răbufnirii naționaliste din teama fragmentării și diluării conști-
inței românești cu rădăcini în lupta de supraviețuire identitară, a iredentismului și 
rezistenței naționale a românilor de-a lungul secolelor de dominație străină. Perioada 
imediată formării României Mari a generat manifestarea spiritului românesc în mod 
plenar, dominant și entuziast, dar interpretat din perspective diferite de specialiști, 
(Ștefan Cristian Ionescu, 2015 [5]; Lucian Năstase, 2011[9]; Irina Livezeanu, 1998 [7] 
sunt printre cei care au menționat în lucrările lor un așa-zis proces de oprimare și 
desființare a identității etnicilor evrei). 

Dincolo de aceste realități s-a clădit spațiul solid, coerent cultural și unic al liber-
tății de expresie și de identitate -Bucovina. Încercând evitarea subiectivismului și a 
polarităților tipice subiectului, procesul de colonizare a avut rolul determinant în con-
strucția identitară a Bucovinei, asociate lui fiind aspectele pozitive și negative marcate 
în 144 de ani de diferite evenimente sociale și numeroase efecte social-economice.

Problema colonizării Bucovinei a fost abordată de numeroși autori români, dar și 
străini, mai ales germani, în lucrări cu tematici variate, istorice, statistice, demografi-
ce sau generale cu referiri asupra Bucovinei.[4] [10] [11] [12] [15] [16]

Procesul de colonizare a început odată cu delimitarea frontierelor și instalarea ad-
ministrației militare conform planului de propuneri prezentat de Generalul Spleny, 
dar s-a concretizat după vizita împăratului Iosif al II-lea din 1783; administrația im-
perială avea nevoie de o populație specializată, diversă, neunitară, ușor controlabilă, 
aptă de muncă pentru dezvoltarea economică a imperiului, productivă, capabilă să 
achite contribuțiile datorate coroanei Kaiser-ului.

Procesul de colonizare organizat și dirijat de cele două administrații militare din 
Bucovina a avut în vedere dezvoltarea sectorului agricol prin extinderea suprafețelor 
de cultură, prin pătrunderea și colonizarea lucrătorilor agricoli. De asemenea erau 
primiți în colonii meseriașii, calfele, muncitorii, funcționarii, prestatorii de servicii. 

Colonizările inițial dirijate și atent organizate prin negocieri între administrație 
și coloniști avea să devină un fenomen sinuos, încât să depășească capacitatea de 
monitorizare a militarilor austrieci; Fluxurile de migratori din ambele sensuri au de-
rutat planurile imperiale, masele de alogeni erau fluctuante, resursele necesare noilor 
veniți și promise acestora în anumite momente au fost insuficiente. 

Coloniștii veneau din rațiuni diverse de obicei financiare, fie erau refugiați, zilieri, 
meșteșugari, afaceriști, latifundiari interesați de proprietăți, misionari religioși, be-
jenari sau pribegi, cu toții au încercat să creeze o raportare spațială, să construiască 
o bună relaționare socială. Prin procesul de colonizare au apărut fie așezări noi s-au 
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fie au fost transformate satele străvechi românești; Pot fi menționate în Bucovina 
secolului al XIX-lea 5 colonii maghiare, 23 de colonii germane, 3 colonii slovace, 
4 colinii lipovene, 3 colonii polone, sute de sate rutene și alte zeci de sate/colonii 
cu populație mixtă. Coloniștii armeni, poloni, greci și evrei s-au așezat cu precăde-
re în ariile urbane fundând aspectul cosmopolit al orașelor bucovinene. În paralel, 
procesul necontrolat de colonizare liberă, prin imigrația spontană s-a desfășurat cu 
intensități variabile, favorizând pătrunderea rutenilor și a huțulilor, a moldovenilor 
și a transilvănenilor pribegi, care se stabilesc în mod aleatoriu în așezările rurale cu 
precădere în casele părăsite de românii fugari în Moldova.

Populația totală a  Bucovinei a crescut de 10 ori, dar cel mai relevant indicator 
demografic este cel al densității populației, de la 6,8 loc/ km2 în anul 1774 creșterea 
a fost la 61,9 loc/km2  în anul 1890 (W. Messner Apud în M. Iacobescu, 1993[4]), iar 
1910 densitatea populației era de 76,46 loc/km2 (Populația totala a Bucovinei în 1910 
era de 798.355 de locuitori).

Particularitățile procesului de colonizare sunt evidente prin fenomenele tipi-
ce geografiei culturale: schimbul valoric, dominarea și subordonarea, sincretismul, 
aculturația și asimilarea, derivate din înscrierea în competiția etnică a 11 entități; 
Românii din nord au fost asimilați de ruteni procesul deculturației fiind declanșat de 
pierderea limbii native. Slovacii, au trecut prin aculturație fiind asimilați de polonezi 
și germani datorită inadaptării culturale, a numărului redus de membrii și a difuzio-
nismului cultural slăbit de o traiectorie temporală și istorică incertă. Maghiarii s-au 
subordonat cultural germanilor. Ucrainenii din sudul Bucovinei au fost asimilați cul-
tural de români, iar românii din nordul ținutului au fost asimilați de ucraineni. Evreii 
au suferit un transfer cultural, un sincretism generat de fondul lingvistic german. 
Armenii au trecut printr-un proces complex de aculturație sub dominarea polonilor. 
Lipovenii și huțulii au fost asimilați în funcție de poziția lor teritorială fie de români, 
fie de ucraineni, vectorii culturali indicând dispersia și difuzia culturală. 

Procesul de asimilare culturală a fost complex fundat pe cauzalități diverse de 
natură politico-adminitrative, etnice, psiho-sociale, economice și demografice. Ro-
mânii rămași în număr extrem de redus pe meleagurile din nordul Bucovinei după 
emigrări, au fost înecați cultural de valul masiv de ruteni ce a pătruns dinspre vest, 
din Galiția,(după anul 1786), fiind supuși unei aculturații extrem de rapide, așa cum 
observa cu dezamăgire N. Iorga: ,,Țară mică, dar bogată cum nu mai e alta în deose-
biri, în nepotriviri și în dușmănii,- ale pământului și ale oamenilor![6]

Difuzionismul cultural pe fond german a fost cel mai amplu proces de geografie 
culturală derulat până în 1918, după care sensul evoluției lui s-a subordonat curentu-
lui național românesc până la ruperea teritorială a Bucovinei în doua părți, produsă 
în anul 1940. Mai apoi, în primii ani de comunism autoritățile au încercat o sterili-
zare etnică forțată prin crearea națiunilor pure, cu epurări etnice, prin deportări de 
populație, prin asimilări forțate și distrugerea multi-culturalismului etnic. În nordul 
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Bucovinei s-a produs ucrainizarea, iar în sudul ei  românizarea comunităților etnice.
Cu toate acestea, peisajele culturale[2] păstrează sub diferite forme urmele trecu-

tului cultural efervescent al Bucovinei, în stadii actuale de artificializare, fie de recon-
versie și reziliență. Pe lângă peisajele în derivă cu funcționalități pierdute în valurile 
furtunilor istorice se remarcă peisajele sacrale. Acestea sunt cele mai valoroase pei-
saje atemporale nedistruse de vremelnicia comunismului, a bolșevismului, a ireden-
tismului și nici de zbuciumurile politico-istorice. Peste tot în Bucovina spiritualitatea 
multi-etnică, libertatea credinței se exprimă vizibil și astăzi prin simboluri culturale 
precum mănăstirile medievale pictate, prin tainicele sinagogi, prin parfumul vechi al 
bisericilor de rit vechi, prin catedralele catolice și greco-catolice somptuoase, cât și 
prin multe alte elemente sacrale ce compun mozaicul peisajelor culturale religioase. 
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PARTICULARITĂȚILE TRANZIȚIEI FERTILITĂȚII 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

GRIGORAȘ ECATERINA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Tendința de adaptare a schimbărilor ideaționale în comportamentul reproductiv 
al populației Republicii Moldova implică atât factorii sociali, politici cât și schim-
bările în normele și valorile asociate procesului de modernizare în spațiul europei 
centrale și de est, ce au avut loc în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Scăderea 
drastică a fertilității după anii `90 și adoptarea unui nou comportament reproductiv 
prin amânarea nașterilor către vârstele mai mature în perioada ulterioară presupune 
modificări ale standardelor de viață, iar controlul asupra comportamentului repro-
ductiv a devenit o practică larg răspândită în rândul populației. 

Modelul de fertilitate, caracterizat inițial prin nașterea timpurie și aproape uni-
versală și printr-un model de familie de doi copii sau chiar mai mult, s-a schimbat ra-
pid începând cu anii `90. Declinul ratelor de fertilitate cu mult sub nivelul de înlocu-
ire, facilitată prin răspândirea mijloacelor moderne de contracepție, a fost percepută 
ca fiind principala caracteristică a tranziției fertilității, iar, relația dintre amânarea 
fertilității și a doua tranziție demografică a fost ferm stabilită [1,2,3].  

Astfel, prezentăm particularitățile amânării  fertilității la femeile mai tinere și ten-
dințele de recuperare a fertilității amânate în grupul femeilor mai în vârstă, precum 
și modul în care acestea se reflectă în descendența finală a cohortei. Metoda poate fi 
caracterizată ca dezvăluind mecanismul intern al procesului de amânare și recupe-
rare a fertilității. În acest context termenul „mecanism” este folosit pentru a descrie 
dinamica structurală a fertilității dintr-o perspectivă de cohortă transpusă în ratele 
totale de fertilitate. 

Pentru explicarea tranziției fertilității a fost utilizat modelul standard de amâna-
re-recuperare a nașterilor propus de T. Frejka, care presupune compararea modelului 
de fertilitate „tânără” cu cea „tardivă” [4, p.938-940]. Modelul presupune compararea 
ratelor de fertilitate cumulative ale femeilor tinere (15-28 ani) cu ratele de fertilitate 
cumulative ale femeilor în vârstă (29-49 ani). 

Evoluția firească a fertilității a fost întreruptă de politicile familiale promovate de 
guvernul sovietic în anii `80, ceea ce a provocat creșterea considerabilă a ratei  totale 
de fertilitate pentru anii calendaristici, în special la mijlocul anilor `80 și scădere 
compensatorie bruscă a acestora în anii `90.

În conformitate cu modelul lui T. Frejka, Republica Moldova a înregistrat sfârșitul 
fazei 1 printr-o scădere rapidă a fertilității  la femeile tinere (15-28 ani), pe parcur-
sul anilor 1990-2002 (Fig. 1), iar RTF la sfârșitul acestei faze înregistrează o valoare 
minimă de 1,44 copii per femeie de vârstă fertilă. Totodată, în cadrul acestei etape se 
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înregistrează și o scădere a fertilității la femeile mai în vârstă (29-49 ani), ca rezultat al 
realizării timpurii a intențiilor reproductive. Către sfârșitul acestei faze (1997-2001), 
RSF ale femeilor mai în vârstă se mențin la un nivel relativ stabil, ceea ce îi oferă și un 
specific aparte Republicii Moldova în comparație cu celelalte țări studiate.  În cea de-a 
doua fază, nașterile continuă să fie amânate la femeile mai tinere însă într-un ritm mai 
lent (2003-2015). RSF la femeile mai în vârstă sunt în creștere, ceea ce demonstrează 
recuperarea nașterilor amânate la vârstele mai tinere. Deoarece femeile mai în vârstă 
își recuperează nașterile, crește și rata totală a fertilității, care în ultimii ani se men-
ține la un nivel relativ stabil și ajunge să înregistreze o valoare de 1,6-1,65 copii per 
femeie de vârstă fertilă. Republica Moldova nu a înregistrat încă faza a treia și a patra 
de tranziție a fertilității în care valorile ratelor totale ale fertilității se stabilizează după 
creșterea finală. Ceea ce ne permite să constatăm o evoluție lentă a tranziției fertilității. 

Figura 1. Rata totală de fertilitate (RTF), ratele specifice de fertilitate cumulativă 
pentru grupele de vârstă 15-28 ani și 29-49 ani și descendența finală, 

Republica Moldova. Sursa: calculele autorului

Amânarea fertilității și recuperarea acesteia către vârstele mai mature au deter-
minat evoluții demografice importante în cea de-a doua jumătate a secolului trecut. 
Schimbarea modelului de vârstă  fertilă a fost o componentă integrată în evoluția 
formării familiei, diversitatea formelor  și a tendințelor de căsătorie și de conviețuire 
dar și particularitățile celei de-a „doua tranziție demografică“.

Specific tranziției fertilității Republicii Moldova este caracterul mai lent al acestui 
proces. Deși se constată procesul de amânare a nașterilor spre vârstele mai mature, 
profilul fertilității are un caracter intermediar – de trecere de la modelul timpuriu la 
modelul tardiv.  
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Astfel, indicatorul de amânare a nașterilor semnalează o creștere a valorii contri-
buției femeilor mai în vârstă în formarea RTF, după anii 2000. (fig. 2). 

Figura 2.  Indicele de amânare a nașterilor, anii 1971-2015
Sursa: calculele  autorului 

Întrebarea metodologică în contextul amânării recente a fertilității este recupe-
rarea completă a acesteia la vârste mai mature, dar și relevanța perioadei de amânare  
a fertilității (pe termen scurt sau lung). Evident că, va fi dificil de recuperat odată ce 
se va  amâna  perioada de fertilitate până la vârste foarte târzii. Dacă este o perioadă 
mai scurtă, atunci amânarea se recuperează la vârstele mai mari. Totodată, unii cer-
cetători susțin că dacă într-o perioadă scurtă de timp, nivelul fertilității înregistrează 
valori extrem de scăzute (lowest-low fertility) descendența finală a cohortei nu poate 
înregistra un nivel extrem de scăzut [5, p.646].

Astfel, cuantificarea procesului de amânare și de recuperare a nașterilor este re-
alizabilă datorită efectuării analizei comparative a diferențelor  RSF ale cohortelor 
mai tinere cu cohorta de referință a anului 1960 (Fig. 2). În comparație cu cohorta 
de referință observăm fenomenul specific pentru cohortele cu anul nașterii 1975 și 
1980 și anume  creșterea RSF la vârstele foarte tinere, care se realizează până la 20 de 
ani, ce presupune creșterea nașterilor la vârsta de adolescență începând cu anii `90 
fiind o consecință a liberalizării comportamentului sexual. Pentru cohorta feminină 
din anul 1975, această creștere se estimează la 0,13 copii per femeie de vârstă fertilă 
și mai puțin pentru cea din anul 1980 – 0,07. 



2 6 4  |  |  2 6 5

 Școala  doctorală  șt i ințe  economice  și  demograf ice

Figura 3. Diferențe în RSFC între cohortele feminine cu anul nașterii 1960 
și 1975 /1960 și 1980, Republica Moldova. Sursa: calculele  autorului  

Amânarea nașterilor se constată între vârstele de 22 și 31 de ani în cohorta cu anul 
nașterii 1975, diferența în RSFC în comparație cu cohorta de referință constituind 
-0,49 copii per femeie de vârstă fertilă. După 31 de ani are loc recuperarea nașterilor 
amânate, totodată diferența la vârsta de 40 de ani în RSFC constituind -0,38 copii per 
femeie de vârstă fertilă, ceea ce ne permite să prognozăm că fertilitatea descendentă a 
cohortei cu anul nașterii 1975 va fi  mai scăzută decât a cohortei cu anul nașterii 1960, 
dat fiind faptul că RSF la vârsta de 40 de ani și mai mult sunt, de regulă, nesemnifica-
tive și nu au o contribuție importantă în formarea fertilității descendente a cohortei. 

Schimbările similare sunt specifice și pentru cohorta feminină cu anul nașterii 
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1980. Amânarea nașterilor se observă între vârstele 20 și 28 de ani, către vârsta de 28 
de ani diferența în RSFC constituie -0,52 copii per femeie. De la 29 de ani se constată 
o recuperare a nașterilor amânate, însă la vârsta de 35 de ani diferența în RSFC în 
raport cu cohorta de referință constituie -0,39. Această cohortă încă nu și-a încheiat 
perioada de reproducere și evident că până la sfârșitul perioadei de reproducere încă 
o proporție oarecare a nașterilor va fi  recuperată [6, p. 110]. 

Pentru Republica Moldova, valoarea relativă a recuperării constituie 77,5% pen-
tru cohorta născută în 1975 și doar 75% pentru cohorta născută în 1980 (această cifră 
fiind o estimare, însă rezultatul final nu se va schimba foarte mult, deoarece femeile 
din această cohortă se află la sfârșitul perioadei reproductive).

În concluzie menționăm că procesul tranziției fertilității în Republica Moldova 
înregistreazază, la etapa actuală faza a doua și presupune un caracter lent. Cu toate 
acestea, Republica Moldova se aliniază la tendințele comune pentru țările europene 
în ceea ce privește dinamica RTF, fiind caracterizată printr-un profil tânăr al fertilită-
ții.   Transformarea fertilității este impulsionată de dezvoltarea încontinuu a societății 
(adoptarea de noi standarde de viață, creșterea ratei de ocupare a femeilor, progresul 
tehnologic) care determină dinamica proceselor demografice. Declinul fertilității (ca 
proces demografic), dar și schimbarea fertilității necesită o atenție sporită în scopul 
consolidării potențialului reproductiv al țării. 
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NTERDEPENDENȚA DINTRE COMPETITIVITATE ȘI INDICATORII 
MACROECONOMICI, ASPECT TEORETIC

GUTIUM TATIANA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Reoublica Moldova

Economiile moderne sunt deschise, ele interacționează unele cu altele prin trei 
căi de bază: comerţul internaţional, relații financiare internaționale și mișcarea fac-
torilor de producție. În ultimele decenii s-a conturat tendința țărilor lumii să-și ma-
joreze gradul de deschidere al economiei naționale. Procesul dat are nu numai efecte 
pozitive, dar și negative. Unele țări câștigă, alte sunt perdante. Pentru a beneficia de 
procesul de deschidere al economiei, atât entitățile autohtone, cât și bunurile pe care 
le oferă trebuie să fie competitive. În baza celor expuse, concluzionăm, că este actuală 
studierea teoriilor comerțului exterior, în special celor legate cu specializarea țării 
în baza competitivității, și cercetarea interdependenței dintre competitivitate și așa 
indicatori macroeconomici cum Produsul Intern Brut (PIB), exportul net, etc.

În pofida faptului, că toate țările lumii sunt deschise (cu unele excepții, Coreea 
de Nord), astăzi nu există țări care nu ar deține obstacole în desfășurarea comerțului 
exterior, însă obstacolele pot fi nesemnificative sau prohibitive. Prin urmare relațiile 
dintre țări se deosebesc prin barierele stabilite în calea comerțul extern țărilor parte-
nere, și țările diferă în funcție de gradul de deschidere a economiei către sectorul ex-
tern. În majoritatea cazurilor barierele se stabilesc cu scopul protejării producătoru-
lui autohton pe piața internă sau pentru crearea condițiilor favorabile pentru intrarea 
producătorilor autohtoni pe piețele externe. Pe lângă barierele tarifare și netarifare, 
mai există și o barieră intangibilă, pe care intenționat guvernul nu o stabilește: com-
petitivitatea joasă a bunurilor autohtone. 

Fiecare ţară poate pe calea importului să procure bunurile care îi lipsesc și de care 
are nevoie, iar prin export, poate să livreze mărfuri și servicii în afară ţării pentru 
obţinerea capitalului, care la rândul său poate fi utilizat pentru finanţarea procesului 
de producţie, pentru extinderea lui și pentru achitarea bunurilor importate. Analiza 
corelației dintre export și import a arătat că când scade exportul, importul tot dimi-
nuează, însă promovate pe piața externă pot fi numai bunurile competitive. 

Comerţul internaţional este convenabil, deoarece resursele naturale nu sunt dis-
tribuite în mod egal între ţările lumii. De exemplu, unele ţări, așa ca Republica Mol-
dova, nu deţin gaze naturale și alte resurse minerale, în timp ce alte ţări posedă așa 
gen de resurse. Cauza care stă la baza comerţului internaţional este analogică cauzei 
comerţului între agenţii economici rezidenţi din același stat, și anume, câștigul din 
comerţ, care este posibil datorită specializării internaţionale. Comerţul permite fie-
cărui stat să se specializeze în producerea acelui bun economic, fabricarea căruia este 
cea mai eficienţă, și acordă fiecărui om un asortiment mai larg de bunuri și servicii. 
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Volumul comerţului internaţional crește încontinuu și, ca rezultat, ţările lumii devin 
interdependente.

Principalele criterii care stau la baza participării ţărilor la comerţul internaţional 
sunt: avantajul absolut, avantajul comparativ, avantajul competitiv.

Adam Smith în lucrarea sa „Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii și cauze-
lor ei” (1776) a pus bazele teoriei avantajului absolut și a promovat ideea că numai 
naţiunile bogate pot avea avantaje și, prin urmare, numai pentru acestea se poate 
pune problema echilibrului extern. Adam Smith consideră „dacă o țară străină ne 
poate furniza o marfă mai ieftină decât noi înșine putem produce, cea mai bună deci-
zie este de a face schimb, de a procura bunul dat în schimbul unei părți din producția 
autohtonă la care deținem avantaj” [4, p.365]. Prin urmare, specializarea fiecărui stat 
în producerea bunului pentru care deţine avantaj absolut, va permite ambelor ţări să 
obţină un volum de producţie mai mare decât în situaţia în care nu ar exista speciali-
zare (tabelul 1). „Atâta timp cât o țară are avantaj natural sau dobândit la un anumit 
bun, iar cealaltă țară dorește să posede bunul dat, va fi întotdeauna mai avantajos 
pentru ultima să-l cumpere și nu să-l producă” [4, p.366].

David Ricardo, un alt economist clasic, a dezvoltat teoria avantajului absolut, 
în capitolul VII al lucrării sale „Despre principiile economiei politice și impunerii” 
(1817) și a analizat comerţul internaţional prin intermediul avantajului comparativ. 
Teoria dată demonstrează că ţările pot câștiga din specializare, chiar dacă una dintre 
ele deţine avantaj absolut în producerea tuturor bunurilor economice. 

D. Ricardo, în modelul său, ia în considerare diferențele costului de producție în 
special a cheltuielilor factorului de producție munca (tabelul 1). Savantul menționea-
ză că „pentru omenire este important, ca fiecare țară producătoare de mărfuri deți-
nătoare de avantaje naturale (poziția geografică, condițiile climaterice) sau artificiale 
trebuie să efectueze schimb comercial a bunurilor autohtone, care înregistrează cel 
mai înalt nivel de avantaj, pe bunurile altor țări” [3, p.88].

Modelului Heckscher – Ohlin, prea din modelul ricardian conceptul avantajului 
comparativ, liberul schimb, obținerea câștigurilor din comerț de ambele țări partici-
pante în relații comerciale.

Savanții consideră, că costurile comparative apar numai în condițiile când țările 
sunt asigurate diferit cu factori de producție, și pentru a profita de avantaj comparativ 
este necesar de exportat acele bunuri, la producția cărora se folosește în principal 
factorul de producție excesiv.

Criticile care se aduc acestei teorii se referă la faptul ca autorii nu ţin seama de 
variaţiile în calitatea resurselor umane, însemnătatea tehnologiilor și inovaţiilor pre-
cum și diferenţele de preferințe.
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Tabelul 1
Delimitări conceptuale a teoriilor privind competitivitatea

Autorul Delimitări conceptuale
Factorii/indi-

ca-torii utilizați 
la estimarea 

competitivității

Efectele econo-
mice ale imple-
mentării teoriei 

Adam Smith
(1723-1790)

Esența teoriei avanta-
jelor absolute: „țările 
trebuie să se specializeze 
în baza avantajelor abso-
lute în producerea unor 
anumite bunuri” [4, 
p.364].

Productivitatea 
muncii (timpul 
necesar pentru 
producerea unei 
unități de bun).

Crește volumul de 
producție, volu-
mul exportului și 
importului, avuția 
națională.

David Ricardo 
(1772-1823)

În baza teoriei 
avantajului comparativ 
stă ideea că „fiecare tară 
trebuie să se specializeze 
în producerea anume 
acelor bunuri pentru 
care deține avantaj com-
parativ” [3, p.95]. 

Productivitatea 
muncii (chel-
tuieli de muncă 
pentru fabricarea 
unei unități de 
bun).

Crește profitul to-
tal, se extinde co-
merțul exterior. 

Heckscher 
(1879–1952) 

– Ohlin (1899–
1979)

Conform modelului bu-
nul deține avantaj com-
parativ numai în cazul 
când este un bun inten-
siv în factorul de pro-
ducţie abundent.

Proporţia factori-
lor de producție

Crește ocuparea 
forței de muncă, 
creșterea econo-
mică.

Michael Eu-
gene Porter 

(anul nașterii 
1947)

Diamantul lui Porter 
reflectă factorii determi-
nanți ai avantajului com-
petitiv național la nivel 
macroeconomic, în baza 
avantajelor deținute de 
entitățile naționale.

D eter minanț i i 
avantajului com-
petitiv național: 
strategia firmei, 
structura și ri-
valitatea; inter-
acțiunea dintre 
ramuri; condițiile 
cererii; factorii 
de producție [2, 
p.82].

Majorarea volu-
mului de produc-
ție în ramurile 
orientate spre 
export, creșterea 
economică, creș-
terea bunăstării.

Sursa: sistematizat de autor
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Bertil Ohlin în lucrarea sa „Some Insufficiencies in The Theories of Internatio-
nal Economic Relations” a studiat tangența dintre avantajul comparativ și creșterea 
economică: „Țara pentru stimularea creșterii economice pe termen lung trebuie să 
profite de avantaje pe care le deține, pe lângă oportunitățile pe care le oferă forță de 
muncă calificată, capitalul și tehnologiile” [1, p.88].

Michael E. Porter în lucrarea „The Competitive Advantage of Nations” a demon-
strat că factorii de producție nu se moștenesc, ci se creează în procesul de reproducție. 

Ca să înţelegem mecanismul funcţionării economiei deschise este necesar să cu-
noaștem variabilele macroeconomice de bază, care estimează corelaţia dintre o eco-
nomie deschisă și restul lumii. 

Economiile moderne sunt deschise și pentru a le studia vom extinde modelul 
ocupării depline, vom lua în consideraţie comerţul exterior și pieţele financiare inter-
naţionale. Comerţul exterior efectuează conexiunea dintre economiile ţărilor lumii 
și influenţează pieţele bunurilor și serviciilor, deoarece exportul reprezintă cererea 
sectorului extern pentru bunurile autohtone.

Pieţele financiare, după natura sa, sunt globale și economiile deschise au acces la 
finanţele internaţionale pe care le pot utiliza pentru acoperirea deficitului bugetului 
de stat și pentru finanţarea investiţiilor interne, când cererea de investiţii depășește 
economiile naţionale. În cadrul unei economii deschise menajele și firmele desfășoară 
relaţii comerciale cu restul lumii, acordă sau primesc împrumuturi din alte ţări. Dacă 
economia naţională consumă mai mult decât produce, atunci diferenţa va fi acoperită 
din împrumuturi obținute de la ţările străine, și invers, dacă consumă mai puţin decât 
produce, atunci diferenţa va fi acordată sub formă de împrumuturi restului lumii.

În modelul economiei deschise Produsul Intern Brut (PIB) nu este determinat 
doar de consumul intern ci și de cererea pentru export (EX).

Prin urmare, are loc următoarea interdependență:
                                                                                          

unde:
– avantajului comparativ.
Economia deschisă creează condiții pentru diversificarea economiei și creează po-

sibilitatea ca cheltuielile agregate nu neapărat să fie egale cu oferta agregată internă, 
condiție obligatorie pentru modelul economiei închise, în care lipsesc comerțul extern 
și fluxurile de capital cu restul lumii. În special, în cazul când importurile prevalează 
exporturile, diferența poate fi acoperită prin împrumuturi din străinătate. Prin urma-
re rezidenții unei economii deschise pot temporar să consume mai mult decât produc.

Posibilitatea de a cheltui mai mult decât a produce, caracteristică economiei des-
chise, reprezintă nu numai un beneficiu, dar și o problemă potențială. Prevalarea 
importurilor față de exporturi pe lângă faptul că permite majorarea consumului, 
investițiilor și achizițiilor publice, creează o datorie considerabilă față de sectorul 

PIBEXAC ↑⇒↑⇒↑ PIBEXAC ↑⇒↑⇒↑ PIBEXAC ↑⇒↑⇒↑AC EX
AC
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extern, care, în viitor, poate deveni o povară grea pentru economia națională des-
chisă. Această problemă poate fi rezolvată prin sporirea competitivității bunurilor și 
entităților autohtone.

Concluzii: Teoriile competitivității, atât cele clasice, cât și cele moderne, deși nu 
pot răspunde întregii game de probleme apărute în procesul de dezvoltare a relațiilor 
comerciale externe, dar totuși arată condițiile pentru apariția acelor avantaje care 
permit economiilor naționale și entităților autohtone să obțină poziții puternice pe 
piața mondială, chiar dacă nu dețin avantaj absolut.

Prin urmare, câștigurile din comerţul exterior al unei naţiuni au drept determi-
nant principal situaţia economică a celorlalte state participante la schimb și costurile 
de oportunitate diferite pentru fiecare ţară.

Câștigul din comerţ apare atunci când o ţară are un avantaj comparativ în produ-
cerea unui bun economic. Volumul producţiei mondiale poate fi majorat dacă fiecare 
ţară transferă resursele în producerea bunurilor ale căror cost de oportunitate este cel 
mai mic, adică bunurilor care înregistrează avantaj comparativ.
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PROBLEMATICA EVALUĂRII PRESIUNII FISCALE.

HIZNICENCO SORINA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs 
în viața statului moldovenesc și poate fi caracterizată ca o etapă a marilor speranțe, 
a marilor posibilități, dar și a modestelor realități. Au fost înregistrate realizări con-
siderabile în domeniul dezvoltării democrației, a consolidării suveranității și inde-
pendenței statale, reorientării mentalității oamenilor. Transformările din societate 
au condus la destrămarea definitivă a sistemului totalitar centralizat și trecerea la 
economia de piață în toate domeniile.

Impunerea fiscală constituie fundamentul reglementării de către stat a activității 
agenților economici, în condițiile economiei de piață. În bazele ei sunt incluse prin-
cipiile generale de constituire și orientare a constrângerii asupra activității economi-
ca-financiare desfășurate de către agenții economici în cadrul relațiilor de piață.

Scopul impunerii fiscale nu este numai necesitatea de a asigura bugetul cu înca-
sări necesare, ci și incitarea firmelor spre a-și extinde și renova producția în sferele 
prioritare, a-și ridica eficienta, echilibrarea în proporții raționale a diferenței dintre 
veniturile cetățenilor, fără a submina însă spiritul de inițiativă și etica muncii.

Sistemul fiscal, stabilind totalitatea impozitelor și a relațiilor dintre participanții 
la procesul impunerii, în legătură cu achitarea lor, pe de o parte determina responsa-
bilitatea contribuabilului pentru încălcarea legislației fiscale, iar pe de alta garantează 
dreptul acestuia, limitând abuzurile din partea organelor fiscale.

Economia Moldovei se află în prezent într-o criză acută din cauza lipsei resurselor 
financiare, ce îngreunează dezvoltarea sănătoasă a economiei naționale. Au fost între-
prinse multe restructurări de ordin economic și social, dar ținând cont de faptul, că baza 
legislativă nu mai corespunde cerințelor economiei de piață, iar economia înaintează 
treptat spre relațiile de piață, va fi nevoie de o serie de transformări și în continuare.

Un rol important în evoluția tranziției la principiile economiei de piață revine 
sistemului fiscal. Pentru Guvern, sistemul fiscal servește drept o sursă de finanțare 
a programelor inițiale și serviciilor prestate populației. Pentru întreprinderi, acest 
sistem trebuie să stimuleze creșterea lor economică, pentru cetățenii, sistemul fiscal 
trebuie să servească drept un instrument social important de redistribuire a venitu-
rilor statale.

Sistemul fiscal actual rămâne a fi destul de complicat. Acest fapt generează ne-
respectarea prevederilor fiscale de către contribuabilii. În unele cazuri, cerințele de 
prezentare a declarațiilor fiscale presupun o muncă intensivă. Din cauza acestei com-
plexități, administrația fiscală se confruntă cu mari dificultăți în colectarea eficientă 
a veniturilor bugetare.
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Metodologia de determinare a presiunii fiscale: Presiunea fiscală exprimă in-
tensitatea cu care sunt prelevate venituri de la persoane fizice sau juridice prin inter-
mediul impozitării. Un alt termen, care poate fi utilizat pentru a exprima presiunea 
fiscală este gradul de fiscalitate.

Presiunea fiscală poate fi interpretată:
1) Din perspectiva plătitorului de impozite
Presiunea fiscală exprimă gradul de supunere a contribuabilului la suportarea 

sarcinii fiscale stabilite prin lege. Mărimea presiunii fiscale, în acest caz, arată ce parte 
procentuală din venitul, care constituie materia impozabilă, va fi sustrasă pentru ne-
voile generale ale societăţii. Creșterea coeficientului presiunii fiscale indică o creștere 
a prelevărilor relative la bugetul statului și, respectiv, o reducere relativă a venitului 
rămas la dispoziţia contribuabilului.

2) Din perspectiva statului, încasator de impozite
Mărimea presiunii fiscale indică ce parte din venitul naţional creat de către agenţii 

economici (persoane fizice și juridice) urmează să se constituie ca venituri bugetare 
pe calea impozitării. Pentru stat, creșterea presiunii fiscale semnifică o îmbunătăţire 
a mecanismului de finanţare a cheltuielilor publice, în timp ce o scădere a presiunii 
fiscale influenţează nivelul deficitului bugetar.

Măsurarea presiunii fiscale. În prezent multe ţări, inclusiv Republica Moldova, 
în calculul presiunii fiscale utilizează metoda calculului presiunii fiscale nete ceea ce 
permite oferirea imaginii fiscale din punct de vedere contabil.

Rata presiunii fiscale ne caracterizează cota parte a veniturilor agentului econo-
mic care este sustrasă în buget în loc să fie lăsată pentru reinvestirea lor în economie.

Acest indicator poate avea dublă accepţiune:
· Presiune fiscală în sens restrâns – se prezintă ca raportul între suma impozite-

lor și taxelor încasate la produsul intern brut;
· Presiune fiscală în sens larg – este raportul între suma impozitelor, taxelor și
contribuţiilor sociale la produsul intern brut.
Folosirea acestui indicator în caracterizarea globală a fiscalităţii este raţională, 

însă, prezintă doar o latură a acestui fenomen. A doua latură a fenomenului este indi-
catorul satisfacerii unor nevoi publice prin cheltuielile bugetare. Abordarea în analiză 
doar a ratei presiunii fiscale ar crea impresia că în cazul unei rate a presiunii fiscale 
înalte economia este defavorizată și invers.

Presiunea fiscală joacă un rol foarte important asupra persoanelor fizice și juridi-
ce care activează ca agenți economici pe teritoriul Republicii Moldova. 

Sistemul fiscal actual include în structura sa totalitatea taxelor, impozitelor și con-
tribuțiilor pe care atât persoanele fizice cât și juridice sunt obligate să le achite în 
bugetul de stat. 

Totalitatea acestor taxe și impozite creează o presiune fiscală asupra contribua-
bililor.
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Conform literaturii de specialitate rata fiscalității se calculează prin formula:

Rf =

unde:
Rf – rata fiscalității, care ne arată cât la sută din produsul intern brut este concen-

trat la dispoziția statului cu ajutorul impozitelor, taxelor și contribuțiilor.
Vf – totalitatea veniturilor fiscale, respectiv totalitatea încasărilor realizate într-un 

an din impozite, taxe și contribuții.
PIB – produsul intern brut realizat la nivelul unui an. 
La nivel macroeconomic, presiunea fiscală (Pf) exercitată de prelevările fiscale 

este dată de raportul dintre ansamblul prelevărilor obligatorii și un indicator macro-
economic, produsul intern brut (PIB).

Tabelul 1
 Evoluţia presiunii fiscale în Republica Moldova

Indicatorii Aprobat Estimat

  2012 2013 2014 2015 2017
Presiunea fiscală generală % 32,04 31,9 31,5 31,4  34,47
Veniturile fiscale (mil. MDL) 28879,7 31801 34570,7 38103,4  53379,4
PIB (mil.MDL) 90100 99400 109600 121400  150369

Presiunea fiscală a uni impozit şi taxă inclusiv
Impozite directe, % 14,58 14,53 14,41 14,46  18.2
Impozite pe venit persoane 
juridice

1,97 2,03 2,03 2,03  4,07

Impozite pe venit persoane 
fizice

2,23 2,13 2,14 2,15  3,6

Impozit funciar 0,2 0,18 0,16 0,15  0,19
Impozitul pe imobil 0,13 0,15 0,14 0,13  0,31
Impozite indirecte, % 17,46 17,45 17,12 17,02 24.38
TVA 12,67 12,7 12,4 12,38  16,8
Accize 3,35 3,32 3,29 3,25  5,9
Taxe vamale 1,43 1,42 1,39 1,38  1,68

Venituri fiscale (impozite+taxe +contribuții)
PIB

x 100
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Presiunea fiscală a con-
tribuţiilor sociale, %

10,03 10,02 9,91 9,88  15,5

CASSO 8,02 8,1 7,98 7,95  11,86
PAOAM 2,01 1,92 1,93 1,93  3,64

Sursa: dările de sama ale Ministerului Finanțelor. Calculele efectuate de autor.

În determinarea presiunii fiscale trebuie făcută distincție între prelevările obliga-
torii(veniturile fiscale) de încasat, reflectate de dreptul de creanță al statului asupra 
contribuabililor și prelevările obligatorii încasate efectiv.
	 Cele două niveluri ale presiunii fiscale se vor identifica doar în condițiile 

nerealiste, de altfel, în care veniturile fiscale de încasat vor fi și încasate efectiv, ceea 
ce implică îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale de către contribuabili, la timp și în 
cuantumul exact, adică o disciplină fiscală și o consimțire totală la impozit.

Există unele păreri că nivelul fiscalității unui stat este influențat atât de factorii 
externi cât și de cei interni ai sistemului de impozitare.

Factorii interni care influențează direct rata fiscalității sunt:
	 Scara progresivității cotelor de impunere;
	 Modul de determinare a materiei impozabile.
Factorii externi care influențează presiunea fiscală într-o anumită țară, pot fi:
	 Produsul intern brut pe cap de locuitor (înregistrarea unei valori mai ridi-

cate, contribuie la ridicarea ratei fiscalității).
	 În condițiile când prioritățile stabilite de autoritățile publice aflate la dis-

poziția statului în ceea ce privește destinația  (cu cât sursele alocate pentru ocrotirea 
sănătății și învățământ sunt mai mari, cu atât rata fiscalității este mai mare).
	 Tipul instituțiilor politice. Țările cu organele politice alese în mod demo-

cratic, au o limită a impozitelor mai redusă, comparativ cu alte state unde este un 
regim totalitar.

Consecințele creșterii presiunii fiscale se manifestă sub diverse forme, printre care:
• diminuarea eforturilor productive, prin recurgerea la așa numita “Abstinență 

fiscală”, care constă în evitarea îndeplinirii anumitor operațiuni (limitarea activității 
salariale, de ex.), în scopul dea scăpa de impozitele la care ele dau naștere;

• rezistențe politice, manifestate îndeosebi prin revendicări categoriale în favoarea 
micșorării anumitor impozite ca și prin luarea de poziție și vot;

•riscul de inflație prin fiscalitate, risc legat de faptul că orice creștere a impozitelor 
se repercutează asupra proceselor de determinare a prețurilor;

•frauda și evaziunea fiscală, generate de o presiune fiscală ridicată sau de o creș-
tere a acesteia.

Problematica specifică presiunii fiscale a generat o serie de încercări ale teoretici-
enilor americani, și nu numai, de a regândi problema optimului fiscal.
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Efectele presiunii fiscale
- Riscul inflației prin fiscalitate, deoarece majorarea impozitelor are tendința de 

a se răsfrânge asupra proceselor de determinare a preturilor si salariilor si de a ali-
menta astfel inflația.

 Reducerea competitivității pe plan internațional a produselor autohtone sau a mic-
șorării capacitații de investire si modernizare. Abstinenta fiscala, care consta in evitarea 
îndeplinirii anumitor operațiuni in scopul de a evita impozitele aferente acestora. 

De exemplu, persoana activa caută sa limiteze sau sa reducă activitatea sa pentru 
a nu atinge un anumit plafon de impozitare sau un consumator nu consuma produse 
care sunt impozitate cu mai multe impozite (importate, accizabile).

 Contrabanda și evaziunea fiscală - Ansamblul acțiunilor de evaziune fiscală sunt 
grupate în economia neagră (evaziune fiscală totală) și economia gri (evaziune fiscală 
parțială), ambele constituind economia subterană. 

Concluzii. Presiunea fiscală și plata impozitelor este una din problemele impor-
tante atât pentru persoanele fizice din Republica Moldova. Toţi plătitorii de impozite 
doresc ca presiunea fiscală asupra veniturilor să fie cât mai mică, pentru a reduce 
povara pentru plata impozitului. Ca rezultat toţi agenţii economici din sectorul real 
își doresc asigurarea veniturilor realizate înainte de creșterea presiunii fiscale, fără 
a fi supuși unui efort suplimentar, care la rândul său duce la dezvoltarea economiei 
paralele care, treptat face loc apariţiei economiei tenebre (subterane).

Consecinţele sunt:
a. Scăderea numărului de contribuabili;
b. Scăderea bazei de impozitare
c. Ineficienţa politicilor macroeconomice în domeniu.
Statul totuși colectează impozitele și taxele  ce sunt necesare pentru asigurarea 

cheltuielilor publice ale societăţii (contribuabililor), deoarece populaţia devine be-
neficiar a resurselor atrase. Pentru RM, creșterea presiunii fiscale constituie o îmbu-
nătăţire a mecanismului de finanţare a majorităţii cheltuielilor publice, iar scăderea 
presiunii fiscale influenţează direct deficitul bugetar.

Pentru determinarea presiunii fiscale, statul trebuie să se conducă de obiectivele 
politicii fiscale, care prevede direcţiile de influenţă pe plan social cât și economic.

Obiectivele fiscale:
a. Stabilizarea și simplificarea legislaţiei;
b. Optimizarea presiunii fiscale;
c. Asigurarea transparenţei, stabilităţii și echităţii fiscale;
d. Politica fiscală trebuie să urmeze câteva direcții esențiale pentru a se evita di-

minuarea veniturilor care rămân la dispoziția persoanelor fizice și juridice pentru 
consum personal și acumulare, ca urmare a fiscalității excesive și anume:

1. Repartizarea sarcinilor fiscale să fie echitabilă, adică fiecare să fie determinat 
să-și plătească corect partea ce-i revine;
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2. Impozitele trebuie selecționate de așa manieră încât să minimalizeze influența 
asupra deciziilor economice luate pe alte piețe eficiente și folosite pentru a corecta 
insuficiența în sectorul privat;

3. Structura impozitului trebuie să faciliteze folosirea politicii fiscale în legătură 
cu obiectivele stabilizării și creșterii economice;

4. Sistemul fiscal trebuie să permită o administrare eficientă și nearbitrară pe în-
țelesul contribuabilului;

5. Costul administrației și al sistemului de constrângere să fie redus.
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RISCUL SISTEMIC ÎN SECTORUL BANCAR: ANALIZA TEORETICĂ 
ȘI POSIBILITĂŢI DE EVALUARE

LOPOTENCO VADIM
Academia de studii economice din Moldova

O atenție deosebită se atrage la o serie de probleme cauzate de procesele de criză 
din sistemul financiar internațional și, într-un fel sau altul, legate de riscurile sistemi-
ce. Cunoașterea riscurilor, abilitatea de a le identifica și de a le gestiona, este din ce în 
ce mai percepută drept cheia succesului.

La moment nu găsim o definiție bine stabilită a noțiunii de risc sistemic. În mare 
măsură, acest lucru se datorează lipsei de dezvoltare a numeroaselor aspecte teoretice 
și practice legate de această problemă. Conform definiției experților Băncii pentru 
Reglamentare Internațională, riscul sistemic rezultă din incapacitatea uneia sau mai 
multor instituții financiare pentru a efectua în timp util și în totalitate obligațiile sale 
față de partenerii contractuali, care devine cauza de faliment (insolvabilitate) al al-
tor membri ai relațiilor monetare și financiare. [1] Sub alt aspect, fenomenul de risc 
sistemic este descris în ceea ce privește existența în sistemul macroeconomic al unui 
echilibru, în care un șoc macroeconomic minor și de durată ar putea declanșa o vo-
latilitate semnificativă în active financiare, reducerea lichidității și o pierdere pentru 
debitori corporativi până la falimentul lor [2].

Aceste definiții sunt în mare parte contradictorii și nu se potrivesc reciproc și, de 
asemenea, nu permite, în opinia noastră, să descriem pe deplin un astfel de fenomen 
multilateral ca riscul sistemic. În acest articol, va i utilizată următoarea definiție a ris-
cului sistemic: pericolul potențial al situațiilor în care reacția individuală a agenților 
economici la riscurile emergente conduc nu la o mai bună separare, diversificare, ci, 
dimpotrivă, la o creștere a lipsei de fiabilitate globale.

Natura specială a activităților băncilor nu permite explicarea pe deplin a com-
portamentului acestora pe baza modelelor standard care descriu funcționarea între-
prinderilor și organizațiile nefinanciare. Una dintre astfel de dificultăți metodologice 
este luarea în considerare a riscurilor activităților bancare. Transformarea resurselor 
financiare de către bănci în îndeplinirea funcțiilor lor principale (plată, decontare și 
credit) este asociată cu o schimbare calitativă și cantitativă a caracteristicilor fluxurilor 
de trezorerie și cu acceptarea corespunzătoare de către bănci a anumitor tipuri de risc.

Gestionarea riscului este una dintre principalele funcții ale băncii. Incapacitatea 
sistemului bancar de a îndeplini funcții legate de evaluarea, diversificarea și agregarea 
riscurilor este motivul-cheie pentru acumularea unui potențial de criză în sistemul 
economic.

Lipsa resurselor lichide în rândul băncilor se datorează nu numai „raidurilor” 
deponenților, ci și a mai multor motive. De exemplu, băncile pot avea investiții sem-
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nificative într-un anumit tip de activ, care, ca urmare a schimbărilor nefavorabile ale 
condițiilor macroeconomice, a fost neprofitabil la un moment dat. Pentru a preveni 
fixarea pierderilor pe această piață, băncile vor fi forțate să strângă fonduri semnifi-
cative pe termen scurt pe piața intrabancară pentru a asigura plățile curente, ceea ce 
va duce la o creștere a datoriilor reciproce ale băncilor. În astfel de circumstanțe, exe-
cutarea întârziere a oricărei bănci a obligațiilor sale de către bănci de contrapartidă 
(de exemplu, din cauza eșecului sistemului de decontare) va provoca un rezultat de 
„efect de domino“ al lanțului de neplată de către alte bănci.

Una dintre caracteristicile riscului sistemic este faptul că sectorul bancar nu poate 
neutraliza în mod independent și efectiv motivele acumulării potențialului de criză. 
La nivelul unui investitor individual, este justificabil să se ia măsuri pentru a limita 
riscurile proprii, care nu iau în considerare posibilele lor impacturi asupra altor in-
vestitori. Impactul unei astfel de strategii crește riscul sistemic al întregului sistem. În 
absența unui mecanism de piață pentru coordonarea acțiunilor investitorilor în fața  
amenințării cu riscul sistemic, nu există garanții pentru realizarea unei traiectorii de 
dezvoltare economică fără crize.

De asemenea, trebuie avut în vedere efectele externe (externalities), crizele siste-
mice includ costurile sociale care nu afectează în mod direct piețele financiare, dar 
sunt responsabile pentru criza (instituțiile bancare, societățile financiare, etc.). Creș-
terea populației cu venituri sub nivelul de subzistență și o scădere a nivelului global al 
veniturilor sunt consecințele directe ale crizelor sistemice. În acest sens, participanții 
la piața financiară sunt lipsiți de motive pentru a minimiza costurile sociale și, în 
consecință, pentru a preveni o criză sistemică. Imperfecțiunile de mai sus ale me-
canismului de piață și ale trăsăturilor percepute sunt o problemă a posibilității exis-
tenței unui mecanism de piață pentru confruntarea cu riscul sistemic fără a reduce 
eficacitatea sectorului financiar. În acest sens, statul ar trebui să joace un rol special 
în crearea condițiilor pentru neutralizarea crizei sistemice.

Din punct de vedere teoretic și practic, metodele utilizate în supravegherea mi-
croprudențială sunt ineficiente în ceea ce privește identificarea, evaluarea și neutra-
lizarea riscului sistemic.

Considerăm sectorul bancar drept cel mai reglementat de stat și cel mai semni-
ficativ din punctul de vedere al procesului investițional pentru sectorul real al eco-
nomiei.

Instituțiile bancare din majoritatea țărilor lumii se conduc după normele elabo-
rate de Comisia de la Basel. Cu toate acestea, după cum arată analizele, aceste norme 
economice nu pot fi un instrument eficient de neutralizare a riscului sistemic. Sis-
temul de norme economice „Basel III” nu evaluează, în principiu, factorii cheie ai 
riscului sistemic: riscurile comportamentale și riscurile de distribuție.

De exemplu, în conformitate cu normele stabilite, la calculul ratei de adecvare a 
capitalului, riscul fiecărui tip de activ bancar este estimat separat (indiferent de alte 
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tipuri de active). Aceasta nu ia în considerare corelațiile inerente ale diferitelor tipuri 
de investiții bancare (în termeni de risc sistemic, se poate spune că nu sunt conside-
rate mecanisme potențiale pentru risc sistemic repartizate între diferitele segmente 
ale pieței și instituții). Portofoliul bancar constând din active puternic corelate, dar cu 
risc relativ scăzut poate fi în general mai riscant în comparație cu un portofoliu care 
include active riscante, dar corelîndu-se slab unele cu altele.

Banca centrală poate stabili limite sau interdicții explicite pentru anumite tipuri 
de activități de investiții. Stabilirea unor astfel de limite va duce la o scădere a ren-
tabilității operațiunilor băncii. Deși anumite tipuri de riscuri vor fi reduse, motivele 
băncilor pentru operațiuni speculative și riscante doar vor crește. În condițiile unei 
supravegheri bancare imperfectă, acest lucru va da băncilor un impuls pentru a găsi 
alte direcții de investiții care sunt mai puțin reglementate de stat și care au riscuri exce-
sive, ceea ce va reduce la rândul lor calitatea activelor bancare. Astfel, aceste inițiative 
nu pot reduce, ci dimpotrivă, pot crește vulnerabilitatea sistemică a sectorului bancar. 

Dacă să vorbim despre reglementarea macroprudențială, atunci în prezent, se 
poate afirma că nici autoritățile de reglementare de stat, nici comunitatea științifică 
nu au construit un sistem de lucru de supraveghere macroprudențială, care să permi-
tă identificarea și evaluarea riscului sistemic la nivel macro.

Sistemele de avertizare timpurie a crizelor valutare, financiar-bancare și a altor 
tipuri de criză, dezvoltate de unii cercetători, se bazează în general pe indicatori ma-
croeconomici. În aceste lucrări, probabilitatea unei crize la un moment dat în viitor 
este „legată” prin ecuațiile econometrice cu gradul și (sau) durata schimbării anumi-
tor indicatori economico-financiari. Această abordare are, în opinia noastră, o limi-
tare metodologică fundamentală. O criză sistemică poate fi declanșată de o multitu-
dine de evenimente, nu neapărat de natură economică, a căror ofensivă, în principiu, 
nu poate fi prognozată (de exemplu declarațiile oficialilor guvernamentali care duc la 
o schimbare a așteptărilor investitorilor, o schimbare bruscă a prețurilor materiilor 
prime etc.). Abordarea de „urmărire” a procesului de acumulare a potențialului de 
criză (risc sistemic) pe piața financiară este mai productivă.

Vom dezvolta două abordări pentru analiza mecanismelor de acumulare a ris-
cului sistemic. În prima abordare, modelarea riscului sistemic analizează motivele și 
modelele de comportament ale investitorilor care predomină în piață (predispunerea 
pieții). Comportamentul distructiv al investitorilor, indicând acumularea potențialu-
lui de criză, se poate manifesta în formarea strategiei „turmei” și „bulelor” specula-
tive pe piețele bancare. A doua abordare se bazează pe studiul sistemic de propagare 
a riscului prin analiza relațiilor dintre instituții și piețe. Dependența unor investitori 
față de cealaltă (relația dintre diferitele segmente ale pieței) este un mecanism poten-
țial pentru răspândirea crizei asupra sistemului economic în ansamblu.

Rezultatele date, aparent, pot fi considerate ca fiind intermediare. Aceste abordări 
necesită să fie incluse într-un singur sistem integrat de diagnostic de risc sistemic și o 
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anumită extindere de a include în domeniul de aplicare al studiului unui număr mai 
mare de segmente de piață financiară. În același timp, rezultatele empirice disponibi-
le pot avea o valoare practică și științifică.

Un alt element în analiza riscului sistemic este piața intrabancară. Stabilitatea 
pieței de creditare interbancară este determinată nu numai de riscurile individuale la 
care sunt expuse băncile comerciale atunci când lucrează pe acestea, dar și prezența 
unor factori externi (în raport cu băncile) în care comportamentul economic rațional 
al entităților individuale de piață vizează maximizarea profiturilor și (sau) minimiza-
rea costurilor, promovează răspândirea și acumularea de riscuri, dar nu la o scădere 
și la o mai bună diversificare a acestora (adică duce la o creștere a riscului sistemic).

Cu mari volume de operațiuni interbancare și un grad ridicat de dependență între 
bănci, chiar și un mic șoc economic (de exemplu, deteriorarea situației prețurilor pe 
piețele speculative) oate duce la declanșarea crizei sistemice.

Funcționarea pieței de împrumuturi interbancare a făcut posibilă transferarea 
numerarului de la un segment al pieței bancare la altul, în funcție de situația actuală. 
În aceste condiții, rata ridicată a rentabilității pe una dintre piețele duce la epuizarea 
lichidităților în alte piețe, prin eliminarea investițiilor mai puțin profitabile și la „sar-
cina“ a creditării interbancare de creștere a pieței. O parte din fondurile interbancare 
pe piața de creditare utilizate, pe de o parte, pentru punerea în aplicare a funcțiilor 
de plată și de decontare, pe de altă parte - ca sursă suplimentară pentru câștiguri 
speculative pe piața. Consecință este acumularea riscului de lichiditate a băncilor, 
care aparent este de a crește obligațiile reciproce ale băncilor, deplasând resurse de 
urgență pe termen scurt. În contextul ineficacității acțiunii autorităților monetare să 
furnizeze lichidități imediate la bănci, iar în absența altor surse externe de reaprovizi-
onare cu lichidități, o astfel de situație poate apărea ca o „mină de acțiune întârziată” 
și este capabilă să provoace o criză sistemică la scară largă.

Astfel, dependența lichidității pieței interbancare de dinamica speculativă pe alte 
piețe poate fi un factor în răspândirea riscului sistemic la un segment mai larg de 
piețe financiare.

Aplicarea aparatului matematic ar permite calcularea gradului de corelare a pieței 
interbancare cu alte segmente ale piețelor financiare, care ar descrie gradul de expu-
nere a ratelor dobânzilor de împrumut pe piața interbancară la fluctuațiile randa-
mentelor pe alte piețe.

Abordările prezentate pentru evaluarea riscului sistemic pot fi, în special, folosite 
pentru a crea un sistem de avertizare timpurie pentru o criză sistemică.

În același timp, se pare că aceste modele de risc sistemic, bazate pe analiza rela-
țiilor percepției pieței și pieței intrabancare, ar trebui să fie considerată ca un instru-
ment pentru a semnala necesitatea de studiu suplimentar a statutului anumitor țări. 
Acest lucru ar putea permite supraveghetorilor, în condiții de timp și resurse limitate, 
să se concentreze asupra acelor zone în care probabilitatea de a pune în aplicare fe-
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nomenele de criză este cea mai probabilă. Astfel, modelele prezentate - prima etapă a 
analizei fundamentale a vulnerabilității - ar trebui completate cu metode de evaluare 
a indicatorilor macroeconomici.

Referinţe bibliografice:

1. European Central Bank, 2009. The concept of systemic risk. Special Feature in 
the December Financial Stability Report.

2. Friedman, Jeffrey. Engineering the financial crisis : systemic risk and the failure 
of regulation. Philadelphia University of Pennsylvania Press, 2011, 212 p. 

3.  Hellmann F., Murdock C., Stiglitz J. Liberalisation, moral hazard in banking, 
and prudential regulation: are capital requirement enough? In: The American Eco-
nomic Review. 2000. Vol. 90.

4. Hendricks, Darryll (2009). Defining Systemic Risk. The Pew Financial Reform 
Project. Briefing Paper # 1

5. Kupiec P., Nickerson D. Assessing Systemic Risk Exposure from Banks and 
GSEs Under Alternative Approaches to Capital Regulation In: The Journal of Real 
Estate Finance and Economics. 2004. Vol. 28



2 8 2  |  |  2 8 3

 Școala  doctorală  șt i ințe  economice  și  demograf ice

SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI FACTORII 
CARE O CONDIȚIONEAZĂ

MÎŢU CRISTINA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Din perspectiva medicală și socială sănătatea a fost definită nu doar ca o societate 
lipsită de boli, ci și ca un stat ce dezvoltă capacitatea indivizilor de a se adapta, de a 
răspunde și de a controla provocările și schimbările vieții. 

Sănătatea reprezintă un  concept complex, care  se referă nu doar la lipsa bolilor 
în rîndurile populației unei țări, ci și la prezența unui șir de factori socio-economici  
cum ar fi: locul de trai și de muncă al oamenilor,  serviciile și sprijinul de care 
beneficiază prin organizarea socială  starea mediului ambiant, etc. [1, 6].  Încă în 
anul 1948, Organizația Mondială a Sănătății a definit sănătatea ca „stare de bunăstare 
fizică, mentală și socială completă și nu doar absența bolii”.

Nivelul de sănătate al populației și longevitatea vieții constituie obiective majore 
ale savanților din diverse domenii. Există  numeroase aspecte de studiu al sănătății 
umane și respectiv  diverse tipuri de clasificare a factorilor de risc sau factorilor 
determinanți ai sănătății umane. Cert este faptul că toți acești factori, în ansamblu, 
determină într-o măsură mai mică sau mai mare starea de sănătate a cetățenilor.

Astfel, conform modelului epidemiologic al lui Dever, factorii care condiționează 
starea de sănătate sunt grupați în:

•	 factorii biologici (ereditate, caracteristici demografice ale populației);
•	 factori ambientali (de mediu – factorii mediului fizic și social);
•	 factorii comportamentali (atitudine, obiceiuri, stilul de viață depinde de 

comportamente care, la rândul lor sunt condiționate de factori sociali);
•	 serviciile de sănătate (preventive, curative, recuperatorii).
Organizația Mondială a Sănătății, în  anul 1998,  a clasificat determinanții stării 

de sănătate în patru grupe :
•	 macroeconomici;
•	 factori de mediu;
•	 factori socio-economici;
•	 factori educaționali.
O prioritate de o importanță majoră pentru atingerea scopului sănătății populației 

este reducerea inegalităților sau disparităților în materie de sănătate între diferitele 
grupuri de populație datorită determinanților sociali ai sănătății care includ toți 
factorii (sociali, ecologici, culturali și fizici) în care diferitele populații s-au născut, 
cresc și funcționează pe tot parcursul vieții și care pot avea un impact măsurabil 
asupra sănătății populației umane [3].

În anul 1986, la Ottawa, Canada, în cadrul primei  Conferințe Internaționale de 
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Promovare a Sănătății s-a declarat că pentru menținerea și promovarea sănătății, 
condițiile fundamentale ce trebuie îndeplinite sunt: pacea, locuința, educația, 
alimentația, venitul, un ecosistem stabil, resurse durabile, justiție și echitate socială.

Toți acești factori pot afecta întreaga societate: condițiile socio-economice, 
culturale și de mediu. Condițiile economice și condițiile de pe piața muncii din fiecare 
țară influențează toți factorii care determină starea de sănătate, dar în mod special 
credințele culturale care predomină în societate. De exemplu, modul în care este 
văzută femeia, sau statutul acordat minorităților, pot compromite posibilitățile lor de 
a trăi mai bine. În ultimii zece ani a devenit din ce în ce mai evident că dezvoltarea 
durabilă a ecosistemului pe glob este un factor crucial pentru menținerea sănătății. 

Cercetările efectuate demonstrează că există o corelație puternică între starea 
socio-economică și sănătatea populației. Un număr de cercetători văd o legătură 
clară între starea economică și mortalitate din cauza resurselor economice mai mari 
ale celor mai înstăriți, din cauza diferențelor de statut social [2].

O pleiadă de cercetători precum Richard G. Wilkinson, J. Lynch și G.A. Kaplan, au 
constatat că statutul socio-economic afectează puternic sănătatea chiar și atunci când 
controlează resursele economice și accesul la îngrijiri medicale. Studiile au relevat  că 
această relație a rămas puternică chiar și atunci când se controlează obiceiurile care 
afectează sănătatea, cum ar fi exercițiul fizic, fumatul și băutul. Mai mult, s-a stabilit  
că nici o cantitate de atenție medicală nu va ajuta la scăderea probabilității ca cineva 
să primească diabet zaharat tip 1 sau poliartrită reumatoidă - dar ambele sunt mai 
frecvente în rândul populațiilor cu statut socio-economic scăzut. În cele din urmă, 
s-a constatat că între cel mai bogat sfert de țări de pe pământ, nu există nici o legătură 
între bunăstarea unei țări și sănătatea populației generale - sugerând că un anumit 
nivel de viață, bogăția are un impact redus asupra sănătății populației [7].

Nivelurile mai ridicate de inegalitate economică tind să intensifice ierarhiile 
sociale și, în general, degradează calitatea relațiilor sociale - conducând la niveluri 
mai ridicate de stres și bolile legate de stres. Savantul Richard Wilkinson a constatat 
că acest lucru este adevărat nu numai pentru cei mai săraci membri ai societății, ci și 
pentru cei mai bogați. Inegalitatea economică este nocivă pentru sănătatea tuturor [7]. 

Analizând sănătatea populației din perspective economice, putem constata că 
sănătatea populației poate fi considerată un bun de capital; capitalul de sănătate face 
parte din capitalul uman. Sănătatea poate fi considerată atât un bun de investiții, cât 
și un bun de consum. Factori precum obezitatea și fumatul au efecte negative asupra 
capitalului sanitar, în timp ce educația, rata salariilor și vârsta pot afecta, de asemenea, 
capitalul de sănătate. Atunci când oamenii sunt mai sănătoși prin îngrijire preventivă, 
ei au potențialul de a trăi o viață mai lungă și mai sănătoasă, de a lucra mai mult și de a 
participa la economie și de a produce mai mult pe baza muncii depuse [2, 4]. 

Pe plan mondial problema implică multe domenii de patologii, printre care: 
bolile sistemului circulator, tumorile maligne, bolile psihice, bolile de nutriţie, endo-
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crine și metabolice, bolile cronice ale aparatului respirator, bolile digestive, bolile 
stomatologice etc. Cauzele acestor maladii constau în impactul factorilor specifici 
civilizaţiei contemporane: poluarea mediului, aglomeraţia, mecanizarea, solicitarea 
psiho-socială, sedentarismul [1]. 

Astfel, civilizaţia creează sau favorizează apariţia condiţiilor de viaţă pentru 
sporirea morbidităţii și mortalităţii printr-o serie de maladii și, concomitent, oferă 
unele condiţii de mediu superioare faţă de trecut. În rezultat, se modifică starea de 
sănătate. De aceea activităţile de promovare a sănătăţii și profilaxie a maladiilor prevăd 
realizarea unor ecositeme umane cu condiţii cât mai bune tehnice și cu diminuarea 
riscurilor nocive. Caracterul ecologic complex al maladiilor civilizaţiei presupune 
activităţi colective pentru profilaxia lor, la care poate să participe și fiecare individ [5]. 

Factorii care condiționează sănătatea, sau determinanții majori ai acesteia sunt în 
primul rând cei care au relații cu comportamentele cu risc pentru sănătate: (fumatul, 
consumul de alcool, dieta neadecvată, dependența de droguri și inactivitatea fizică, 
comportamentul sexual, produsul intern brut (PIB), educația etc.) apoi, condițiile de 
mediu neigienice și standardul economico-social scăzut. Alături de asigurarea unor 
servicii de sănătate eficiente, se poate asigura cea mai bună sănătate posibilă pentru 
un individ sau o comunitate cu o anumită moștenire genetică, factorii endogeni, 
factorii mediului ambiant natural.

Tabelul 1
Factorii determinanți ai societății

Generali
Socio-economic
Politic
Cultural

Condițiile de trai și de muncă

Locuință
Servicii de asistență medicală
Educație
Calitatea apei, hrana

Factorii stilului de viață
Vârstă
Sex
Factorii constituționali

Mediul social Susținerea familiei
Implicarea și activitatea socială

Sursa: Dr. Anees AlSaadi, CMT-P R4 
Analiza comparativă a stării de sănătate a populaţiei la momentul actual faţă de 

perioadele secolelor precedente evidenţiază indici caracteristici perioadei noastre 
mult mai favorabili prin reducerea mortalităţii generale și infantile și prelungirea 
duratei medii de viaţă. Au fost lichidate unele maladii infecţioase și parazitare. 
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Astfel de succese au fost obţinute nu numai în ţările dezvoltate, dar și în cele în curs 
de dezvoltare, inclusiv în Republica Moldova. A marcat o creștere spectaculoasă 
dezvoltarea fizică, atât ca ritm de evoluţie în copilărie și pubertate, cât și ca performanţe 
fizice și intelectuale. Însă în perioada actuală există încă multe ţări, în care starea de 
sănătate a populaţiei este precară. Nivelul scăzut al situaţiei socio-economice, sărăcia, 
catastrofele naturale plasează ţările nedezvoltate și cele în curs de dezvoltare pe locuri 
neavantajoase în privinţa morbidităţii și mortalităţii populaţiei.

În marea majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene, mare parte din 
cheltuielile pentru sănătate sunt pentru servicii curative și de reabilitare medicală, al 
doilea capitol fiind cheltuielile pentru produse medicale [1, 6].
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Figura 2. Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor 
în Uniunea Europeană, 2015. Sursa: Biroul european de statistică Eurostat

Olanda, Franța și Germania sunt cele mai bune locuri pentru a fi pacienți, pe 
baza indexului Global Access to Healthcare, dezvoltat de Economist Intelligence 
Unit (EIU). În întreaga lume, națiunile se luptă cu modalitățile de a furniza 
asistență medicală cetățenilor din domeniul sănătății, în contextul unor bugete 
guvernamentale întinse și cererii de servicii inovatoare și accesibile. Indicele Global 
Access to Healthcare măsoară sistemele de sănătate ale țărilor în lumina capacității 
popoarelor de a avea acces la servicii, detaliate în accesul global la asistență medicală: 
construirea de sisteme de sănătate durabile [1, 6]. Profilul general al sănătăţii umane 
depinde în mare măsură și de asemenea fenomen contemporan, cum e creșterea 
proporţiei populaţiei vârstnice. Acesta este un fenomen de îmbătrânire, care reflectă 
prelungirea duratei de viaţă, pe de o parte, și reducerea natalităţii, pe de altă parte, 
ceea ce face populaţia mai vulnerabilă, la anumite maladii [3]. 
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În literatura de specialitate, savanții determină un șir de indicatori pozitivi/direcți 
ai sănătății populației, cum ar fi: dezvoltarea fizică, dezvoltarea neuropsihică, speranța 
de viață la naștere, durata medie de viață, indicatorii negativi/indirecți ai sănătății, 
mortalitatea, morbiditatea și invaliditatea [5, 8].

Figura 3. Țările cu performanțe maxime în accesul 
la indexul de sănătate la nivel mondial. Sursa: The Economist Intellingence Unit

O metodă de îmbunătățire a sănătății populației este gestionarea sănătății 
populației, care a fost definită ca fiind „domeniul tehnic al eforturilor care utilizează 
o varietate de intervenții individuale, organizaționale și culturale pentru a contribui 
la îmbunătățirea tipurilor de morbiditate și comportamentul de îngrijire a sănătății al 
populațiilor definite.

La baza politicii de sănătate la nivel mondial stau trei obiective strategice:
•	Promovarea unei stări bune de sănătate - prevenirea bolilor și promovarea unor 

stiluri de viață sănătoase prin abordarea aspectelor legate de nutriție, activitate fizică, 
consumul de alcool, fumatul și consumul de droguri, riscurile legate de mediu și 
leziuni. Având în vedere îmbătrânirea populației, nevoile de sănătate specifice ale 
persoanelor în vârstă impun, de asemenea, mai multă atenție.
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•	Protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor pentru sănătate - îmbunătățirea 
monitorizării și pregătirii pentru situații de urgență în cazuri de epidemie sau 
bioterorism, pentru a mări capacitatea de reacție la noi provocări legate de sănătate, 
cum ar fi schimbările climatice.

•	Sprijinirea sistemelor de sănătate dinamice pentru a ajuta sistemele de sănătate 
ale statelor membre să răspundă provocărilor pe care le reprezintă îmbătrânirea 
populației, cerințele tot mai mari ale cetățenilor și mobilitatea pacienților și a 
personalului medical.

Cercetat la modul exhaustiv, scopul managementului sănătății populației este de 
a îmbunătăți rezultatele pacientului și de a crește capitalul medical. Alte obiective 
includ: prevenirea bolilor, eliminarea lacunelor de îngrijire și reducerea costurilor 
pentru furnizori. În ultimii ani, s-au depus mai multe eforturi în direcția dezvoltării 
serviciilor telehealth, clinicilor bazate pe comunitate în zonele cu un procent 
ridicat de rezidenți care utilizează serviciul de urgență ca îngrijire primară și rolul 
coordonatorului de îngrijire a pacienților pentru a coordona serviciile de asistență 
medicală de îngrijire [5].

Pentru supraviețuirea omenirii și pentru dezvoltarea societății umane sănătatea 
este o condiție primordială. Dreptul la sănătate este un drept uman de bază, bogat 
în conotații, este garanția pentru o viață demnă. Toată lumea are dreptul la cele mai 
înalte standarde de sănătate, la fel de disponibile și accesibile.
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ANALIZA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL 
UNEI FIRME INDUSTRIALE

POP ALINA NATALIA
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Importanța resurselor umane rezidă în faptul că acestea constituie principalul 
avantaj competitiv al unei organizații, deoarece organizația se naște, există și se dez-
voltă prin oamenii de care dispune și doar prin oameni competenți și competitivi 
aceasta își poate îmbunătăți și consolida poziția concurențială.

Analiza postului este o investigație sistematică a sarcinilor pe care le are de înde-
plinit ocupantul unui post, a îndatoririlor și responsabiliților acestuia și a caracteristi-
cilor profesionale și psihologice pe care trebuie să le aibă ocupantul unui astfel de post.

Dacă se dorește realizarea unei gestiuni eficiente a resurselor umane, realizarea 
unor examene de selecție profesională eficiente sau o evaluare obiectivă a personalu-
lui existent, sau reorganizarea sistemul de retribuire, se consiliază angajații în drumul 
lor prin diferite trepte ierarhice sau se consiliază echipa managerială în luarea unor 
decizii importante privind viitorul firmei, la baza acestor acțiuni trebuie să existe o 
analiză sistematică efectuată la nivelul funcțiilor și a posturilor. O organizare efici-
entă a activității sau o reorganizare a unei firme/instituții care a evoluat și la nivelul 
căreia fie că a crescut numărul de angajați, fie că s-a redus și s-au schimbat multe 
dintre procedurile inițiale de lucru, nu se poate realiza cu adevărat profesionist fără o 
analiză riguroasă a sarcinilor și a responsabilităților fiecărui angajat. Această analiză 
trebuie să stea la baza oricărei inițiative de organizare a activității. 

Multe dintre problemele firmelor românești se datorează ineficienței unor anga-
jați, neconcordanței dintre competențele lor manifeste și cele solicitate la un moment 
dat de un post sau o funcție. Vina nu este a ocupantului postului respectiv, ci a site-
mului de selecție sau promovare. Dacă pentru acea funcție ar fi fost descrise foarte 
clar cerințele profesionale și psihologice, iar selectarea sau promovarea persoanei re-
spective s-ar fi făcut în concordanță cu acele cerințe, nici angajatul nu ar fi fost pus 
în situația de a avea dificultăți sau de a înregistra pierderi financiare. (T.C.&A.S.Con-
stantin.2002:16)

 În continuare este prezentată analiza resurselor umane în cadrul Croma Mod.
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Evoluția numărului de angajați

Figura1. Evoluția numărului de angajați la SC CROMA MOB SRL  în perioada 
2015-2018. Sursa: prelucrare proprie

Urmărind graficul observăm că numărul de angajați ai SC CROMA MOB SRL a 
crescut în 2018 comparativ cu anii precedenți, aceștia fiind majoritatea bărbați, dato-
rită profilului societății care necesită forță brută.

Analiza resurselor umane pe grupe de vârstă 

Figura 2. Analiza resurselor umane în cadrul SC CROMA MOB SRL. 
Sursa: prelucrare proprie
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Predominant din punct de vedere al structurii personalului după vârstă este seg-
mentul 30-40 de ani urmat de salariații cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani.

Analiza resurselor umane în funcție de studii

 
Figura3. Analiza resurselor umane în funcție de studii la SC CROMA MOB SRL

Sursa: prelucrare proprie
 
În legătură cu structura după nivelul de studii al angajațiilor constatăm că 

personalul cu studii medii este dominant, urmat de cel cu studii liceale.

Analiza resurselor umane în funcție de sex

Figura 4. Analiza resurselor umane în funcție de sex. Sursa: prelucrare proprie
 
Datorită profilului firmei și a necesității forței de muncă majoritatea angajațiilor 

sunt bărbați.
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Analiza resurselor umane în funcție de categoriilie de angajați

Figura 5. Analiza resurselor umane în funcție de categoriilie de angajați Sursa: 
prelucrare proprie

 
Observând graficul constatăm că în cadrul SC CROMA MOB SRL  dominant este 

numărul angajațiilor care sunt muncitori direct productivi.
Analiza resurselor umane în funcție de salarii

Figura 6. Analiza resurselor umane în funcție de salarii 
Sursa: prelucrare proprie

 
Ținând cont de analiza resurselor umane în funcție de salariu constatăm că 

majoritatea angajațiilor au salariul de 2050 RON aceștia fiind muncitorii direct pro-
ductivii cu studii medii.

Evaluarea performanțelor profesionale a unui muncitor din cadrul firmei SC 
CROMA MOB SRL 

Tabelul 1



2 9 2  |  |  2 9 3

 Școala  doctorală  șt i ințe  economice  și  demograf ice

Evaluarea performanțelor profesionale a unui muncitor al SC CROMA MOB SRL 

Nr. Criterii de evaluare Ci[%] Ex.
4.1-5

F.B.
3.1-4

B.
2.1-3

S.
1.1-2

N.S. 
0-1

1 Gradul de îndeplinire al stan-
dardelor de performanță

20 4.5

2 Asumarea responsabilități-
ilor

20 5

3 Inițiativă și creativitate 10 3.5
4 Capacitatea de lucru în 

echipă
10 4

5 Capacitatea de organizare 10 5
6 Capacitatea de sortare 10 3
7 Capacitatea de verificare 10 3.5

       Sursa: prelucrare proprie

P tot.ev.perf.

=C1*P1+C2*P2+…+C7*P7

=(20%*4.5)+(20%*5)+(10%*3.5)+(10%*4)+(10%*5)+(10%*3)+(10%*3.5)

=(0.2*4.5)+(0.2*5)+(0.1*3.5)+(0.1*4)+(0.1*5)+(0.1*3)+(0.1*3.5)

=0.9+1+0.35+0.4+0.5+0.3+0.35
Ptot.ev.perf.=3.8
Angajatul evaluat a obţinut un punctaj care corespunde calificativului F.B.
Ptot.eval .perf.indiv.= punctajul total la evaluarea performanţelor individuale
n=numărul criteriilor de evaluare
Ci=ponderea în funcţie de gradul de importanţă
Pi=punctajul acordat pentru fiecare criteriu de evaluare pentru persoana respectivă
Evaluarea performanțelor profesionale a șefului de magazin

Tabelul 2 
Evaluarea performanțelor profesionale a șefului de magazin

Nr. Criterii de evaluare Ci[%] Ex.
4.1-5

F.B.
3.1-4

B.
2.1-3

S.
1.1-2

N.S. 
0-1

1 Gradul de îndeplinire al stan-
dardelor de performanță

20 5

2 Asumarea responsabilită-
țiilor

10 5
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3 Capacitatea de comunicare 10 3.5
4 Capacitatea decizinală 10 4
5 Capacitatea de planificare 10 5
6 Capacitatea de analiză 10 4.5
7 Capacitatea de evaluare 10 3.5
8 Capacitatea de instruire 10 4.5

      Sursa: prelucrare proprie

P tot.ev.perf

=C1*P1+C2*P2+…+C8*P8 =(20%*5)+(10%*5)+(10%*3.5)+(10%*4)+(10%*5)+(10%*4.5)+(10%*3.5)+(10%*4.5)

=(0.2*5)+(0.1*5)+(0.1*3.5)+(0.1*4)+(0.1*5)+(0.1*4.5)+(0.1*4.5)+(0.1*4.5) =1+0.5+0.35+0.4+0.5+0.45+0.35+0.45
Ptot.ev.perf.=4

Angajatul evaluat a obţinut un punctaj care corespunde calificativului F.B.

Concluzii și propuneri. Planificarea analizei și descrierea posturilor în cadrul 
SC CROMA MOB SRL  este o activitate căreia trebuie să i se acorde importanță, fără 
minimizarea resurselor, în special de timp, pentru implementare. Un asemenea pro-
gram trebuie să aibă sprijinul activ al managementului de vârf care să fie convins de 
utilitatea descrieriilor posturilor.

Evaluarea performanțelor profesionale are ca scop aprecierea obiectivă a activității 
salariațiilor, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de 
evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod efectiv de 
fiecare salariat. În urma analizei resurselor umane în cadrul SC CROMA MOB SRL, 
observăm că numărul de angajați a crescut în comparație cu anii precedenți, predomi-
nant fiind bărbați datorită profilului firmei, de producție mobilier, aceștia având vârste 
cuprinse între 20 și 60 de ani, majoritatea având vârste cuprinse între 30 și 40 de ani.

În urma analizei posturilor în cadrul SC CROMA MOB SRL  rezultă că munci-
torii din această firmă trebuie să fie cât mai comunicativi și să lucreze în echipă, cu 
multă atenție, respectând standardele de protecție, să fie cât mai disciplinați și orga-
nizați pentru că este o muncă fizică destul de grea și cu multe riscuri de accidentare.

În urma analizei categoriilor de angajați și a salariilor din cardul SC CROMA 
MOB SRL observăm că predomină muncitorii necalificați, direct productivi care au 
salariul minim pe economie de 1950 RON.

Pentru a crește eficiența managementului resurselor umane în cadrul SC CROMA 
MOB SRL  este necesară implementarea modelului de evaluare a performanțelor perso-
nalului propus; creșterea gradului de motivare a personalului și perfecționarea acestuia; 
îmbunătățirea capacității de lucru în echipă, o gestionare eficientă a resurselor umane.
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Pentru orice companie de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul 
cărora gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaţionale), iar 
problemele privind analiza resurselor umane, instruirea, perfecţionarea, evaluarea și 
nu numai, constituie principalele direcţii ale Managementului Resurselor Umane a 
oricărei organizaţii.
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CERCETĂRI PRIVIND ROLUL INFRASTRUCTURII ÎN DEZVOLTAREA 
TURISMULUI RURAL DIN DOBROGEA DE SUD

POPESCU MARIUS
Universitatea Transilvania din Brașov

Introducere. Dobrogea de Sud este o unitate de podiș situată în partea sud-estică 
a României, între Dunăre și Marea Neagră, și constituie un sistem teritorial bine evi-
dențiat. Analiza geografică a teritoriului este esențială în dezvoltarea locală și regională, 
având în vedere atingerea unor finalități culturale și socio-economice, precum turismul 
rural. Integritatea și coeziunea sistemului teritorial pot fi evaluate prin intercondiţio-
narea următoarelor componente: componenta environmentală, componenta socio-cul-
turală, componenta economică și de infrastructură [3]. Componenta de infrastructură 
trebuie analizată din perspectiva relaţiei cu celelalte resurse teritoriale, prin intermediul 
unor scenarii de dezvoltare sustenabilă pentru populație și activităţile socio-economice 
specifice, având un rol esenţial și în procesul de amenajare turistică a spațiului rural 
[2,5]. Scopul lucrării este reprezentat de analiza diagnostică a infrastructurii sistemului 
teritorial Dobrogea de Sud și utilizarea sa turistică, în vederea sustenabilității și eficien-
tizării socio-economice a comunităților locale din mediul rural.

Material și metodă. Pentru evaluarea gradului de dezvoltare a infrastructurii din 
unitățile administrative (UATrurale) ale sistemul teritorial Dobrogea de Sud a fost apli-
cată metoda analizei multicriteriale [1], care are următoarele etape:

- Stabilirea criteriilor. Pentru evaluarea indicatorului Infrastructură (II) au fost 
selecționate 6 criterii: dotări edilitare (C1), infrastructura de comunicație (C2), unități 
de cazare (C3), unități de alimentație publică (C4), infrastructură terapeutică (C5), in-
frastructură de agrement (C6);

- Determinarea ponderii fiecărui criteriu, prin calcularea unor coeficienți de 
pondere (γi), cu formula: γi=(p+Δp+m+0,5)/(-Δp΄+Ncrt/2) [1];

- Identificarea tuturor variantelor, care sunt reprezentate de 45 UATrurale din sis-
temul teritorial Dobrogea de Sud;

- Acordarea unei note N. Pentru fiecare criteriu se acordă note de la 5 la 1, în 
funcție de gradul de dezvoltare a infrastructurii, astfel:  foarte ridicat (5), ridicat (4), 
mediu (3), scăzut (2), nesemnificativ (1);

- Calcularea produselor dintre notele N și coeficienții de pondere γi, pentru sta-
bilirea clasamentului final [1].

În funcție de potențialul de infrastructură a rezultat ierarhizarea UATrurale, în ve-
derea corelării acesteia cu resursele turistice rurale. De asemenea este reprezentată 
cartografic, rețeaua căilor de comunicație și a satelor cu potențial turistic din sistemul 
teritorial Dobrogea de Sud.
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Rezultatele cercetării. Infrastructura este o componentă care include bunurile 
și mijloacele prin care sunt puse în valoare din punct de vedere turistic, resursele 
atractive ale unui teritoriu. Acestea au fost create inițial cu alt scop, dar s-au dez-
voltat și diversificat o dată cu inițierea activităților turistice dintr-o regiune. Funcția 
acesteia este de satisfacere a cererii turistice, prin dotări și servicii specifice, existând 
relații de dependență între cererea turistică și gradul de dezvoltare a infrastructurii, 
influențându-se reciproc [5]. Acest indicator include căi de comunicație și mijloace 
de transport, baza de cazare și alimentație publică, dotări pentru cură și agrement, 
dotări complementare. 

Caracteristicile infrastructurii din sistemul teritorial Dobrogea de Sud pot fi gru-
pate pe criterii, astfel:

Dotări edilitare reprezentate la nivel de UATrurale prin drumuri asfaltate, alimen-
tare cu apă și rețea de canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, 
accesul la rețelele de telecomunicații (telefonie fixă și mobilă, televiziune, radio, in-
ternet), alte servicii (bancare, medicale, poștale). Cu excepția rețelei de alimentare cu 
gaz extinsă doar în câteva UATrurale (23 August, Agigea, Castelu, Cobadin, Cumpăna, 
Costinești, Lumina, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Valu 
lui Traian), celelalte dotări sunt prezente în toate UATrurale, dar la care nu au acces 
integral toate gospodăriile din satele componente.

Infrastructura de comunicație este bine dezvolată și diversificată la nivelul întregii 
regiuni, fiind favorizată în special de factorii naturali.

Rețeaua rutieră depășește 2000 km, din care: 80 km autostrăzi (60 km - Auto-
strada Soarelui A2-E81 și 20 km centura municipiului Constanța A4), 420 km dru-
muri naționale (DN2A-E60 Constanța-Hârșova, DN3 Constanța-Murfatlar-Adam-
clisi-Ostrov, DN22C Murfatlar-Cernavodă, DN38-E675 Constanța-Negru Vodă, 
DN39-E87 Constanța - Vama Veche), 1300 km drumuri județene și locale, din care 
circa 40% sunt modernizate, celelalte fiind îmbrăcate cu asfalturi ușoare sau pietruite. 
Între drumurile județene cu importanță pentru turismul rural sunt cele care fac legă-
tura între DN2A-Topalu-Cernavodă-Ion Corvin (DN3), Medgidia-Peștera-Adamcli-
si, Deleni-Șipotele-Dobromir-Băneasa-Oltina, Medgidia-Ciocârlia-Topraisar-Eforie, 
Cobadin-Negru Vodă, Amzacea- Dumbrăveni. Există și 4 puncte de trecere a fronti-
erei cu Bulgaria la Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă și Lipnița.

Rețeaua feroviară însumează 180 km, din care 60 km cale ferată dublă electrifica-
tă și modernizată pentru o viteză de 160 km/h (între Cernavodă și Constanța, pe ma-
gistrala feroviară București-Constanța), celelalte fiind căi ferate simple neelectrificate 
(Constanța-Mangalia, Medgidia-Nicolae Bălcescu, spre Tulcea și Medigidia-Negru 
Vodă, închisă traficului de călători). Transportul fluvial este practicabil pe Dunăre și 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar nu există curse de nave regulate pentru pasageri. 
Există punct de traversare cu bacul la Ostrov, spre Călărași, pod rutier și feroviar la 
Cernavodă, și puncte locale de trecere cu bacul în Balta Ialomiței.
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Transportul aerian este deservit de aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu 
situat la 26 km nord-vest de Constanța. Există un aerodrom de unde se pot efectua și 
zboruri de agrement la Tuzla [4].

Unități de cazare și unități de alimentație publică sunt bine reprezentate în special 
în UATrurale de pe litoral. Din cele peste 7000 de locuri de cazare ale diverselor tipuri 
de structuri turistice, 95% sunt situate în UATrurale de pe litoral (Costinești, Limanu, 
23 August, Agigea, Tuzla), restul dispersat (Oltina, Ostrov, Saligny, Seimeni, Mihail 
Kogălniceanu, Valu lui Traian) sau la mănăstiri. Unități de alimentație publică sunt 
prezente în toate UATrurale, cel puțin la nivel de mini-market alimentar. Cu excepția 
UATrurale de pe litoral, unde sunt și restaurante cu specific pescăresc, pot fi menționate 
restaurante din cadrul unor complexe turistice (Limanu, Ostrov, Seimeni, Mircea 
Vodă, Mihail Kogălniceanu) sau crame (Adamclisi, Aliman, Cobadin, Cochirleni, 
Lipnița, Murfatlar, Ostrov, Peștera, Rasova, Topalu).

Infrastructură terapeutică este mai puțin prezentă în satele dobrogene, posibilități 
de dezvoltare existând în sectorul litoral (Agigea, Costinești, 23 August, 2 Mai, Vama 
Veche), și mai puțin în rest, cum ar fi resurse de ape termale în sectorul dunărean 
Ghindărești-Topalu.

Infrastructură de agrement există sau poate fi dezvoltată în sectorul litoral, în 
preajma arealelor lacustre dunărene sau maritime, atât pentru pescuit cât și pentru 
sporturi nautice, mai puțin în rest (parcuri de aventură sau centre de echitație).

Prin aplicarea metodei analizei multi-criteriale, pentru evaluarea potențialului de 
infrastructură la nivelul UATrurale din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, în tabelul 1 
este prezentată ponderea fiecărui criteriu- component al acestui indicator și rezulta-
tul coeficientului de pondere. 

Tabelul 1
Determinarea ponderii fiecărui criteriu-component al infrastructurii

Criteriu C1 C2 C3 C4 C5 C6 Puncte Nivel γi

C1 ½ ½ ½ 0 ½ 0 2 5 0,82
C2 ½ ½ ½ ½ 1 0 3 4 1,67
C3 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 3,5 3 2,38
C4 1 ½ ½ ½ 1 ½ 4 2 3,29
C5 ½ 0 0 0 ½ 0 1 6 0,23
C6 1 1 ½ ½ 1 ½ 4,5 1 4,50

Prin înmulțirea valorii coeficientului de pondere pentru fiecare criteriu, cu nota 
acordată fiecărui criteriu la nivel de UATrurale, au rezultat valori care încadrează fiecare 
UATrurală într-un rang. Valorile cele mai mari corespund unui grad ridicat de dez-
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voltare a infrastructurii (rangul I), iar cele mai mici corespund unui grad scăzut de 
dezvoltare a (rangul V). Cele mai mari valori corespund unor UATrurale de pe litoral 
(Costinești, Limanu, 23 August, Tuzla), urmate de câteva UATrurale din sectorul du-
nărean (Ostrov, Seimeni, Oltina, Topalu, Lipnița). Se ramarcă și câteva UATrurale din 
rangul III cu potențial turistic (Rasova, Cumpăna, Ion Corvin, Aliman, Ghindărești, 
Peștera, Adamclisi, Cobadin). Din totalul de 45 UATrurale, un număr de 24 (peste 50%) 
dispun de resurse turistice naturale sau culturale, și sunt încadrate astfel: 2 în rangul 
I, 8 în rangul II, 11 în rangul III, 3 în rangul IV.

Tabelul 2
Ierarhizarea UATrurale după potențialul de infrastructură (II)

Rang Valori (II) UATrurale

I (2) ≥60,00 Costinești, Limanu
II (8) 50,00-59,99 Tuzla, 23 August, Ostrov, Valu lui Traian, Seimeni, 

Oltina, Topalu, Lipnița
III (13) 40,00-49,99 Agigea, Rasova, Cumpăna, Ion Corvin, Lumina, 

Aliman, M. Kogălniceanu, Ghindărești, Albești, 
Peștera, Adamclisi, Cobadin, Saligny

IV (4) 30,00-39,99 Poarta Albă, Mircea Vodă, Dumbrăveni, Crucea
V (18) <30,00 N. Bălcescu, Ciocârlia, Amzacea, Castelu, 

Chirnogeni, Comana, Deleni, Horia, Bărăganu, 
Cerchezu, Cuza Vodă, Dobromir, Independența, 
Mereni, Pecineaga, Siliștea, Topraisar, Tortomanu

Potențialul turistic din sistemul teritorial Dobrogea de Sud este diversificat [6] și 
reprezentat de:

Resurse ale mediului natural  - relieful litoral cu plaje și faleză, zona umedă a Du-
nării, bioclimatul însorit litoral, bioclimatul dunărean, lacuri fluviale (Bugeac, Oltina, 
Dunăreni, Vederoasa), lacuri maritime (Siutghiol, Techirghiol, Tatlageac, Mangalia), 
lacul în cretă (Murfatlar), arii naturale protejate (Acvatoriul marin 2 Mai - Vama 
Veche, Dunele litorale de la Agigea, Dealul Alah-Bair, pădurile Fântânița-Murfatlar, 
Hagieni, Valu lui Traian, Dumbrăveni, Canaraua Fetii, Esechioi, punctele fosilifere 
Topalu, Movila Banului, Aliman, Credința, Petroșani), peșteri (Obanul Mare, La Mo-
vile), areale forestiere dispersate, peisaje diverse.

Resurse ale patrimoniul cultural - Situri arheologice (Durustorum, Păcuiul lui Soa-
re-Ostrov,  Altinum-Oltina, Sacidava-Dunăreni, Capidava-Topalu, Mormântul pictat 
de pe Dealul Hinog-Cochirleni, Ansamblul rupestru în cretă-Murfatlar); Monumen-
te și situri istorice (Monumentul Tropaem Traiani Adamclisi, Cimitirul Internațional 
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de Onoare Mircea cel Bătrân și Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial de la 
Mircea Vodă, monumentul Straja pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră, 
cu o înălțime de 50 m); Colecții muzeale (Muzeul de istorie Adamclisi, Muzeul de artă 
Dinu și Sevasta Vintilă Topalu, Muzeul comunității aromâne Gh. Celea - Mihail Ko-
gălniceanu, Muzeul Tătarilor Cobadin, Colecția muzeală Ing. Anghel Saligny, Muzeul 
viticol Murfatlar, Muzeul vinului Domeniile Ostrov, Muzeul Sătesc Limanu); Lăcașuri 
de cult aparţinând mai multor confesiuni religioase ce constituie elemente de atracti-
vitate prin semnificaţia sărbătorilor, vechimea așezămintelor și stilul arhitectural sau 
amplasament (mănăstirile Peștera Sf. Apostol Andrei-Ion Corvin, Dervent-Ostrov, Sf. 
Ioan Botezătorul-Lipnița, Izvorul Tămăduirii-Crucea, Înălțarea Domnului-Mircea Vodă, 
Sf. Teotim-Murfatlar, Sf. Epictet și Astion-Capidava, bisericile catolice Adormirea Mai-
cii Domnului-Oituz, Sf. Anton-Mihail Kogălniceanu, bisericile lipovenești-Ghindărești, 
Limanu, 2 Mai, geamiile și moscheile din localitățile cu comunități turco-tătare - Mur-
fatlar, Valu lui Traian, Castelu, Peștera, Cumpăna, Lumina, Comana, Cobadin, Indepen-
dența, Dobromir); Centre etnografice pentru meșteșuguri, țesături, port popular (Ostrov, 
Cochirleni, Rasova, Topalu, Ciocârlia, Limanu, Cumpăna, Dumbrăveni, Independența); 
Evenimente tradiționale locale din timpul anului (Festivalul interetinc de Artă Culinară 
Cumpăna, Sărbătoarea Florii de salcâm  Peștera, Ieșirea oilor la pășunat Valu lui Traian, 
lupte tătărești Kureș Murfatlar, Sărbătoarea recoltei și vinului dobrogean, sărbători ale co-
munităților aromâne, turco-tătare și a rușilor-lipoveni,  alte evenimente).

Figura 1. Căi de comunicație și potențialul turistic rural din Dobrogea de Sud



3 0 0  |  |  3 0 1

 Școala  doctorală  șt i ințe  economice  și  demograf ice

În figura 1 sunt reprezentate UATrurale care dispun de resurse naturale și culturale, 
în conexiune cu căile de comunicație din sistemul teritorial Dobrogea de Sud, care 
pot sta la baza elaborării și promovării unor trasee turistice tematice în spațiul rural.

Concluzii. Sistemul teritorial Dobrogea de Sud dispune de o infrastructură di-
versificată, dezvoltată parțial, dar care poate pune în valoare potențialul turistic din 
spațiul rural.

Cel mai bine reprezentate sunt căile de comunicație, datorită factorilor naturali 
care au favorizat dezvoltarea lor, precum și infrastructura de cazare în UATrurale de pe 
litoral.

Pentru suținerea unor activități complementare, infrastructura de cazare, agre-
ment și alimentație publică trebuie dezvoltată și în alte areale cu potențial turistic, 
cum ar fi sectorul dunărean.

Managementul eficient al infrastructurii va contribui la dezvoltarea socio-eco-
nomică sustenabilă a comunităților rurale, turismul fiind o componentă majoră a 
sistemului teritorial Dobrogea de Sud.
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A STATISTICAL APPROACH OF THE ROMANIAN 
DEMOGRAPHIC HISTORY

PROHOZESCU NICOLETA
The Doctoral School of Economics and Business Administration, Iași, România

Introduction and literature review. The demographic transition is the process 
in which the population shift from the “old demographic regime”, when the birth and 
death rates register high levels, to “the modern demographic regime”, where these 
phenomenon are falling (NSI, 2012) [6].

The demographic transition from Romania presents individual characteristics. 
The beginning of transition started into the 19th century, in the same time with the 
great economic and social events which created the modern state: The United Princi-
palities of Moldavia and Wallachia from1859 and The Great Union from 1918 (Ghe-
țău, 1997) [1]. 

The demographic transition was analysed by Ghețău (1997) [1], who consider 
that it can be divide into two large periods. The first period was in 1871-1956, when 
demographic phenomenon has been determined by social and economic pure fac-
tors, when people didn’t intervene into normal birth rate’s evolution. Before the Fir-
st World War, Romania was characterised through an enthusiastic demographic of 
unprecedented size (a high birth rate and a decrease of mortality rate). But the First 
World War affected Romania and had an impact trough on demographic level: ferti-
lity was situated on a downtrend, but wasn’t so affected as birth rate. The Romanian 
Government has begun to show its concern over the low birth rate and has adopted 
a law prohibiting abortions (Tomescu et. al., 2013) [4]. The second period was 1957-
1995, when birth rate has been directly influenced by legislative measures against 
abortions. The State’s need of labour force and the decision to increase the popula-
tion from 23 to 30 million of inhabitants were the arguments for Decree 700/1996 
by which the abortion and using of contraceptive means were prohibited (Lataianu, 
2001) [3]. Then, after 1989, when the first decree was to allow abortions, Romania 
has become the country with the highest abortions’ rate (Tomescu et. al., 2013) [4]. 

According to National Institute of Statistics [6], the Romanian transformations 
that took place after 1989 in political and social system, in social life and into people’s 
mentality have influenced the demographic behaviour of population. This situation 
is the cumulative result of the evolution of birth, mortality and external migration. 
Even though, taking into account the dynamic of those components, is obviously that 
decrease in birth rate has greater implications compared with other phenomenon. 
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Data and analysis. Romania’s population suffered from significant changes over 
the last years. According to official data provided from the National Institute of Sta-
tistics, Romanian population followed a positive trend from 1960 to 1990. After this 
period, the population has begun to decrease. 1990 was the year when Romania re-
gistered the highest population: 23.2 millions of people. From 1990 to 2015, the Ro-
manian population decreases with 3.4 million of people, which means that in 2015 it 
was with 14.6% smaller than the population recorded in 1990. 

From 1992 to present, Romania has a negative population grow, that means that 
the number of deaths was larger than the number of live-births. In 1960 – 2015, the 
live-births in Romania was almost halved, from 352.2 thousands to 185.0 thousands. 
On the other hand, the annual number of deaths increased with 60.2% in the same 
period. Those numbers highlight a very important problem about dynamic of the 
Romanian population in time. 
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Figure 1. The evolution of population and rate of natural 
increase in Romania, from 1960 to 2015
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The population structure on genders was relatively balanced in period 1960 – 
2014. The proportion of women in total population represented 51-52%, while the 
proportion of men was between 48-49%. By gender, a greater decline in the period 
analysed is observed in men’s evolution (-15.4%) compared with women’s evoluti-
on (-13.8%), for the same period of time. Also, in 2015 the population was greater 
with7.7% than in 1960.

One major explication about the Romanian population decrease was given by 
Ghețău’s (2004) [2], who talk about woman’s empowerment. The women want to be 
more involved into the economic activities outside of the household, they want to 
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be financially independent, to have a high level of education, while they use modern 
contraception and have a modern lifestyle. While women are changing their menta-
lity, they don’t want any more to have children when are too young and they think 
about a family only after they have a career and a prosperity life. 

The chart below (Figure 2) shows the general fertility rate, which is defined by 
INS as a ratio between the number of live-births in a year and the female population 
aged 15 to 49 years on July 1st from that year and is expressed by the number of li-
ve-births by 1000 women of fertile age (15 to 49 years). On the other side, total ferti-
lity rate is the average number of children who would be born to a woman during her 
fertile lifetime, conforming to fertility rates of a given year. Between those two rates 
exists a significant, direct and very strong correlation, according to Person’s indicator 
(0.992) with a level of confidence of 99%. 

The total fertility rate from present represents only 1/3 from the level recoded 
into 1966-1970. To stop the demographic decline, the total fertility rate should be 
2.1. On the other side, one hypothesis of the Romanian National Institute of Statistics 
suppose that in 2050 the Romanian population could be around 14m millions if the 
total fertility rate keep the same size like now (1.5 children per woman).
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Figure 2. The evolution of total and general fertility rate
in Romania, from 1960 to 2015
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Mortality rate is the indicator with the lowest impact on demography, but on the 
other side is a key-indicator on transition processes (Weber, 2010) [5]. In Romania, 
number of deaths follows an ascendant trend, from 160.7 million in 1960 to 260.7 
million deaths in 2015 according to NSI. In fact, the number of deaths increased 
with 62.2% in that period of time. A major explication cold be given by analysing the 
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changings into the population structure, which suffered major modifications during 
the last years. 

The Romanian young population (0-14 years old) dropped down from 23.6% in 
1990 to 14.7% in 2016, while the proportion of elders (people of 65 years old or over) 
increased from 10.4% in 1990 to 15.8% in 2014. The year 2009 is that one when the 
proportion of elders exceeds that proportion of young people. The population struc-
ture on age groups shows that, if in 1990 the Romanian population was undergoing a 
process of demographic ageing (10.4% of resident people were 65 years old and over), 
in 2016 the Romanian population is already an aging population. 
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One of the most important chart which illustrates the changes in population 
structure, by genders and age-groups, during the time is the age pyramid. On ’90, the 
pyramid still had the classic shape of triangle, while in 2015 is was completely chan-
ged. Therefore, the base which represents the young-group is narrower, while the top 
which represents the elders is bigger and bigger. 

In this case, when a country has a majority aging population, it is very likely that 
the morality rate is quite big. 



3 0 6  |  |  3 0 7

 Școala  doctorală  șt i ințe  economice  și  demograf ice

Putting together the information about birth rate and mortality, it is obviously 
that Romania faces a significant problem with birth rate, which is quite small and 
not enough to replace generations. On the other side, the fact that life expectancy is 
higher and higher creates another big pressure on active population. 

The artificial increase in population size during the communist regime could be 
very easy observed from Figure 4 below. Before 1991, the birth rate was above the 
mortality rate, which means that the natural increase was positive, while started from 
1992 it became negative and mortality had a higher rate compared with birth rate. 
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Conclusions. During the history, Romania faced with a long period of transition. 
It started on the second part of 19th century – first part of 20th century, when 

people or governments didn’t get involved into the natural evolution of populati-
on. Then, the next period was during 1957-1995, when the government shown its 
interest over the low birth rate and adopted a law prohibiting abortions. This was 
the moment when in Romania the general fertility rate and the average number of 
children born by a woman was doubled on one year compared with the previous one. 

On the same time with the fall of the communist regime and when the abortions 
were permitted again, which started in 1990, the Romanian population has a conti-
nuous decrease, the number of life-births is lower and lower and the total fertility rate 
is so small that is not able to replace the generations. 

In this moment, Romania faces significant problems with the ageing phenome-
non. The proportion of elderlies is bigger compared with proportion of young peo-
ple, which means that, in demographic terms, Romania has an old population. 

This situation was caused by the artificial increase of young population during 
the second part of demographic transition. The people born in that period are now 
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around 50 years old and soon enough they will become inactive and will need fi-
nancial support from active people, who are fewer every year. Maybe if that artificial 
increase on population size didn’t took place, Romania would already know how to 
manage the situation from the structure size. 
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ANALIZA RESURSELOR UMANE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
CU REFERIRE LA  PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

SAGHIN LILIA
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova

Resursele umane alături de resursele financiare, materiale  fac posibilă desfășu-
rarea activității unei întreprinderi, astfel a devenit elementul cheie în procesul de 
creare, dezvoltare și inovare. Capitalul uman este considerată o resursă cu caracter li-
mitat din punct de vedere cantitativ și calitativ.Prin cantitatea, diversitatea și calitatea 
resurselor, cât și prin eficienţa utilizării lor, acestea se înscriu ca un element esenţial 
în configurarea unei economii, sub cele mai diverse aspecte ale ei.

Organizațiile cheltuiesc sume importante cu angajații lor, iar datorită costurilor 
antrenate, acestea reprezintă unele dintre cele mai evidente investiții, în resurse uma-
ne. Investiția în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravietu-
irea unei firme sau de a asigura competitivitatea și viitorul acesteia. După Naisbitt și 
Aburdene, în noua societate informațională capitalul uman a înlocuit capitalul finan-
ciar, ca resursa strategică.[1]

Importanța primordială a capitalului uman  din punct de vedere macroeconomic 
este tratata ca resurse de muncă, fiind formată din populația unei țări, care cuprinde 
persoanele apte de muncă și disponibile de a se angaja în anumite activități ecomi-
co-sociale.

În Republica Moldova ca urmare a evoluțiilor demografice și modificărilor struc-
turale din ultimii ani se atestă o situație nu tocmai favorabilă a capitalului uman. 
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică  numărul populației stabile  în dina-
mica anilor 2013-2017 înregistrează o reducere de 8,6 mii persoane, în anul 2017 
constituind 3 550,9 mii persoane reducîndu-se cu 2,2 mii persoane comparativ cu 
anul 2016.[3]

Analizînd numărul populației pe categoria de gen bărbații constituie 48,1 % din 
numărul total al populației, iar femeile 51,9%, de asemenea constatăm că  numărul 
bărbaților comparativ cu cel al femeilor este în descreștere, respectiv în anul 2017 
numărul bărbaților s-a redus 1,7 mii persoane și îndecursul anilor 2013-2017 cu 4,9 
mii persoane.
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Diagrama 1. Populația stabilă pe sexe pe parcursul anilor 2013-2017 (mii persoane). 
Sursa: Elaborat de autor conform datelor BNS

În aspect teritorial observăm că marea majoritate a populației este concentrată în 
mediul rural, în anul 2017 constituind 58,1 % dintre care 48,9 bărbați și 51,1 femei. În 
dinamica anilor 2013-2017 constatăm o reducere a numărului populației din mediul 
rural cu 33,2 mii persoane, în anul 2017 fiind 2034,03 mii persoane  stabilite în zona 
rurală, reducîndu-se cu 7,98 mii persoane fața de anul 2016.  Numărul persoanelor  
din mediul urban observăm că s-a majorat în anul 2017 fiind 1516,8 mii persoane, 
înregistrînd o majorare fata de anul 2016 de  5,7 mii persoane. În perioada de refe-
rința a anilor 2013-2017 numărul populației ce s-au stabilit cu traiul în mediul urban 
s-a majorat cu 24,6 mii persoane ca rezultat al mutiplelor posibilități de dezvoltare 
profesională, educațională și angajare în cîmpul muncii.

Diagrama 2. Populația stabilă în aspect teritorial pe perioada anilor 2013-2017 
(%). Sursa: Elaborat de autor conform datelor BNS
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Urmărind  structura și evoluția populației sub aspect al integrării în cîmpul mun-
cii costatăm că persoanele în vîrstă  de 15 ani și peste care au desfășurat o activitate 
economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii, în scopul obţinerii unor 
venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii constituie 34% din nu-
mărul total al populației stabile în anul 2017, respectiv în dinamică anilor 2013-2017 
numărul populației  integrate în cîmpul muncii este în crestere majorindu-se cu 34,7 
mii persoane, în anul 2017 - 1207,5 mii persoane desfășurau diverse activități eco-
nomice, cu 12,0 mii persoane mai puțin comparativ cu anul precedent. În structura 
populației ocupate pe sexe observăm o reducere semnificativă a femeilor cu 15,6 mii 
mai puțin în anul de referință constituind 49,5 % femei iar în dinamica anilor 2013-
2017 s-a majorat 17,6 mii femei, respectiv apreciem negativ această reducere semnifi-
cativă comparativ cu anul precedent, însă putem aprecia pozitiv majorarea constantă 
a numărului de bărbați integrați  în cîmpul muncii, comparativ cu anul preceden 
s-a majorat cu 3,6 mii bărbați, constituind în anul 2017 50,5 %  bărbați, respectiv în 
decursul anilor 2013-2017 numărul bărbaților antrenați în activități economice s-a 
majorat cu 17,1 mii bărbați.

Diagrama 3. Populația ocupată totală din RM pe sexe
Sursa: Elaborat de autor conform datelor BNS

La nivel teritorial după mediul de trai populația ocupată este concentrată în mediul 
rural, cu 54,4 % persoane în anul 2017, cu 2,3 mii persoane mai puțin ca în anul prece-
dent însă în dinamica anilor 2013-2017 numărul persoanelor din mediul rural  încadra-
te în cîmpul muncii este în creștere cu 35,1 mii persoane, dintre care 24,8 mii bărbați și 
10,5 mii femei, dar comparativ cu anul precedent în anul de referință numărul femeilor 
ocupate din mediul rural s-a micșorat considerabil cu 12,2 mii femei, pe cînd numărul 
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bărbaților a crescut cu 10,0 mii bărbați, respectiv putem concluziona că mediul rural nu 
oferă multe posibilități de desfășurare a unor activități în special pentru femei. În ceea ce 
privește numărul  populației ocupate din mediul urban constatăm o ușoara stabilitate în 
dinamica anilor 2013-2017 cu o reducere de 0,4 mii persoane dar comparativ cu anul de 
referință observăm o micșorare de 9,7 mii persoane, la nivel structural pe sexe observăm 
o reducere a bărbaților cît și a femeilor  respectiv cu 6,4 mii bărbați și 3,4 mii femei față 
de anul precedent. În perioada anilor 2013-2017 numărul barbaților s-a redus 7,6 mii  
iar al femeilor s-a majorat cu 7,1 mii, deci putem afirma că în pofida posibilităților ce 
le ofera mediul urban  comparativ cu mediul rural privind  desfășurarea unor activități 
economice numărul persoane ocupate este în descreștere ceea ce va afecta pe viitor atît 
activitatea entităților ce au nevoie de  brațe de muncă cît și în acest mod diminuîndu-se 
numărul de contribuabili. De asemenea remarcăm diferența semnificativă dintre nu-
mărul total al populației stabile comparativ cu numărul populației ocupate, respectiv în 
dinamică  variația acestor indicator v-a afecta oferta de pe piața forței de muncă,  avînd 
ca cauze directe exodul de creier și emigrarea persoanelor  tinere apte de muncă.

Diagrama 4. Populația ocupată a RM după mediul de trai pe perioada anilor 2013-
2017 (%). Sursa:Elaborat de autor în baza datelor BNS

În scopul evitării posibilelor decalaje dintre populația stabilă și populația ocupă a 
RM politicile statului ar trebuie să promoveze mai activ incluziunea social-economică a 
persoanelor din categoriile social defavorizate. Persoanele cu dizabilități se confruntă cu 
fenomenul discriminării și excluziunii de pe piața muncii. Conform datelor statistice a 
Biroului Național de Statistică persoanele în vărstă de 18 ani și peste recunoscute cu di-
zabilitatate primara în anul 2016 constituiau 10944 persoane dintre care  6728 bărbați și  
4216 femei. În dinamica anilor  2012-2016 numărul persoanelor cu dizabilități în vîrstă 
de 18 ani și peste  se diminuiază cu 1638 persoane,în anul de referință numărul acestora 
s-a redus cu 260 persoane, constatăm o reducere considerabilă în anul 2016 a bărbaților 
cu -189 persoane mai puțin față de anul precedent, iar al femeilor cu 71 persoane.

În dependență de mediul de trai observăm că majoritatea persoanelor cu dizabi-
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lități locuiesc în mediul rural 63% din pesoane, în anul 2016, cu 172 persoane mai 
puțin ca în anul precedent iar în dinamica anilor 2012-2016  număr persoanelor 
s-a diminuat cu 983 persoane dintre care 518 bărbați și 456 femei. În mediul urban 
numărul persoanelor cu dizabilități nu s-a redus atît de semnificativ, în anul 2016 
fiind 37% din persoane dintre care 2451 bărbați și 1599 femei, față de anul precedent  
numărul persoanelor cu dizabilități s-a redus cu 88 persoane, iar în decursul anilor 
2012-2016 cu 655 persoane, numărul bărbaților cu 10 persoane în anul 2016 și a 
femeilor cu 78 persoane.[4]

Diagrama 5. Persoane dizabilități în vîrstă de 18 ani și peste după mediul de trai 
pe perioada anilor 2012-2016 (persoane). Sursa: Elaborat de autor conform datelor 

BNS

În lipsa datelor statistice cu privire la numărul de persoane cu dizabilități an-
gajate în cîmpul muncii vom analiza datele cu privire la persoanele cu dizabilități 
înregistrate ca șomeri și plasate ulterior în cîmpul muncii. Conform Raportului de  
activitate ANOFM  pentru anul 2016 s-au înregistrat cu statut de șomer 754 persoa-
ne, echivalent a 6,9% din  numărul total de persoane cu dizabilități în vîrstă de 18 
ani și peste,  cu o reducere față de anul precedent de 123 persoane însa  în perioada 
anilor 2012-2016 numărul persoanelor ce s-au înregistrat ca șomeri s-a majorat cu 
258 persoane, plasați în cîmpul muncii au fost 336 persoane (45%)cu 36 persoane 
mai mult față de anul precedent, iar în dinamică numărul persoanelor angajate s-a 
majorat cu 234 persoane.  O variație de ordin negativ  observăm asupra beneficiarilor 
de servicii de mediere a muncii care s-a redus considerabil în anul de referința cu  322 
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persoane mai puțin ca în anul precedent, în anul 2016 fiind doar 22 de beneficiari, 
aceeași tendință persistă și asupra absolvenților de cursuri de formare profesională 
care s-a redus în anul de referință cu 6 persoane însă în dinamica numărul acestora 
s-a  majorat cu 54 persoane. În baza datelor apreciem pozitiv că  serviciile de infor-
mare și consiliere profesională și-au majorat numărul de beneficiarii în decursul ani-
lor 2012-2016 cu 830 persoane, în anul 2016 1465 persoane au beneficiat de servicii 
de consiliere profesională  dar s-au redus față de anul precedent cu 58 persoane.[2]

Tabel 1
Dinamica indicatorilor serviciilor acordate persoanelor cu dizabilităţi

 în anul 2012-2016

Persoane cu dizabilităţi

Si
m

bo
l

2012 2013 2014 2015 2016 Abaterea 
absolută

(+/-)

20
16

 / 
20

15

20
15

 / 
20

14

Înregistrate cu statut de 
şomer

∑ 496 565 598 877 754 -123 +258
% 3,9 4,7 4,9 7,8 6,9

Plasate în cîmpul muncii ∑ 102 168 220 300 336 +36 +234
% 20,6% 29,7 37% 34% 45%

Beneficiari de servicii de 
mediere a muncii

∑ 156 223 300 344 22 -322 -134

Absolvenţi ai cursurilor de 
formare profesională

∑ 29 25 65 77 83 -6 +54

Antrenate la lucrări publice ∑ 25 26 18 52 40 -12 +15
Beneficiari de servicii de 
informare şi consiliere 
profesională

∑ 637 1976 585 1525 1467 -58 +830

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor Raportului de activitate ANOFM  

Deci în urma indicatorilor analizaţi și pornind de la primatul că oricărei persoane 
prin intermediul legilor supreme i se garantează o multitudine de drepturi, printre 
care și dreptul  de a munci, în RM acest drept este doar la nivel afirmativ nu și aplica-
tiv pentru persoanele cu dizabilităţi, după cum am constat din datele expuse. Drept 
urmare procesul de incluziune în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi în RM 
este unul lent și anevoios, acest fapt îl determinăm după activitatea instituţiilor res-
ponsabile să faciliteze accesul pe piaţa muncii pentru persoanele cu nevoi speciale, ca 
concluzie acestea defășoară un set de activităţi restrinse, insuficiente, care nu favori-
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zează angajarea persoanelor cu dizabilităţi. 
Dacă în UE  circa  15% din întreaga populație este cu dizabilități, rata de angajare 

este de 50% din numărul total de persoane cu dizabilităţi.[5]
Cea mai bună cale de reducere a gradului de sărăcie este facilitarea integrării în 

cîmpul muncii, adaptarea locului de lucru, menținerea sănătăţii și reducerea cheltu-
ielilor publice și majorarea numărului de contribuali, plătitori de taxe și impozite.

Pornind de la cele expuse mai sus pot fi formulate următoarele recomandări pentru 
o mai bună corelare a cererii și ofertei de muncă pentru persoanele cu nevoi speciale:

◆ Stabilirea unui cadru normativ eficient ce ar încuraja antreprenorii să angajeze 
persoane cu dizabilități cît și aplicare unor sancțiuni în caz de nerespectare a preve-
derilor legislative.

◆  Organizarea de cursurilor profesionale, de specializare și formarea competen-
țelor de dezvoltare profesională pentru persoanele cu dizabilități. 

◆ Implicarea persoanelor care au ieșit din cîmpul muncii în activități de consiliere 
pentru a schimba atitudinea de pasivitate pentru  pregătirea profesională, angajare, 
dezvoltarea unui compartament activ pe piața muncii.

◆ Consiliere profesională în funcție de abilități,  aptitudini și competențe.
◆ Construirea unei baze de date cu persoanele în cautarea unui loc de muncă și 

persoanele  inactive.
Dezvoltarea unor parteneriate dintre stat și mediul de afaceri, susținerea și stimu-

larea angajatorilor, ajustarea locului de muncă la necesităţile persoanelor cu dizabi-
lități, necesitatea elaborării cadrului legal pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale, 
reglementarea mecanismul de cotare/rezervare a locurilor de muncă adresate per-
soanelor cu dizabilități.
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