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FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 TEZA NEURATh-hALLER ȘI PROTOISTORIA fILOSOfIEI 
ANALITICE

 NEURATh-hALLER’S ThESIS AND ThE PROTO-hISTORy Of 
ANALyTICAL PhILOSOPhy

 Constantin StoeneSCu, oRCID: 0000-0002-3235-7771
 Universitatea din București

CZU: 14(436):168.2   e-mai: constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Formulată simplist, această teză constă în repingerea modelului geolingvistic an-
glocentric al filosofiei analitice. a fost propusă de neurath, reluată apoi de Haller. ea 
este reformulată în diverse contexte de Dummett, Sluga, Hacker, Friedman. 

neurath susține într-un studiu din anul 1936 că filosofia austriacă diferă de re-
stul filosofiei germanofone prin aceea că în locul „interludiului kantian” [1, p. 676] s-a 
mers înapoi la Bolzano. După neurath, filosofia austriacă respinge idealismul în toate 
formele, pune accentul pe analiza psihologică și lingvistică, iar din punct de vedere 
stilistic evită profunzimile obscure și preferă claritatea și rigoarea expunerii. Haller [2] 
a dezvoltat teza lui neurath. el a arătat că a existat un „proto-cerc de la viena” alcătuit 
dintr-un grup de filosofi și oameni de știință, format înainte de primul război Mondial, 
sub influența lui Mach. este remarcată continuitatea în raport cu atitudinea antikantiană 
a lui Bolzano și Brentano. 

Ideea unei axe anglo-autriece în filosofia analitică este o „versiune radicală” [3,                    
p. 14] a tezei neurath-Haller și a fost propusă de Simons [4]. Și Dummett admite că filo-
sofia analitică este mai degrabă anglo-austriacă decât anglo-americană [5, p. 1-2]. 

Susținătorii acestei idei consideră că nu avem o unitate în tot spațiul limbii germa-
ne, ci două tradiții complet diferite, una în spațiul geografic prusac, în germania, care 
începe cu Kant și prin idealismul german ajunge la Heidegger, alta în spațiul geografic 
habsburgic, în austria, cehoslovacia și polonia, care începe cu Bolzano, continuă cu 
Brentano și include Școala poloneză de metafizică și logică întemeiată de twardowski 
și Kotarbinski. această teză este luată în considerare în diverse forme de Smith, Simons, 
Uebel și glock [3, 5, 6, 7]. 

Critica propusă de Glock

glock critică teza neurath-Haller și versiunea mai radicală a axei anglo-austriece 
propusă de Simons. el obiectează față de trei exagerări ale tezei [7, p. 75].

prima, că există o singură protofilosofie analitică, unitară, care ar fi dominat filoso-
fia austriacă. 
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a doua, că momentele protoanalitic și cel analitic propriu-zis ar fi fost complet 
străine germaniei. 

a treia, că acest moment s-a caracterizat în toate manifestările sale prin realism și 
ostilitate față de Kant. 

Să le luăm pe rând. Ideea că am avea o tradiție austriacă unică și unitară care duce 
înapoi la Bolzano ar fi, în opinia lui glock, o invenție propagandistică a lui neurath. 
De fapt, însuși Haller recunoaște existența a cel puțin două tendințe, una realistă, care 
duce de la Bolzano prin Brentano și Meinong la Husserl și Școala poloneză, alta empi-
ristă, care duce de la Mach și Boltzmann la Cercul de la Viena. ruptura dintre realism 
și empirism este rezultatul senzualismului sau fenomenalismului în filosofia percepției, 
adică teza că ceea ce ne este dat în experiență are statutul ontologic al unor entități 
mintale intermediare, ideea care echivalează cu așa-numitul reprezentaționalism. avem 
apoi contrastul dintre ideile metafizice ale lui Bolzano și Meinong și atitudinea antime-
tafizică a lui carnap și neurath. alt contrast este între lista lui Brentano a adevărurilor 
sintetice a priori și respingerea sinteticului a priori de către Wittgenstein și pozitivismul 
logic. În fine, avem și contrastul dintre antipsihologismul lui Bolzano, Wittgenstein și al 
empiriștilor/pozitiviștilor logici și apelul la „intuiții” mintale făcut de Brentano, continu-
at de Husserl și de tradiția fenomenologică. 

prin urmare, nu putem vorbi despre o excludere totală a temelor filosofiei germane 
din austria. au fost evitați Kant și idealismul german, dar au fost prezenți Leibniz și 
Herbart. În general, ideea axei analitice ignoră climatul cultural german și legăturile 
dintre germania și Imperiul Habsburgic. chiar și în cazul pozitivismului logic nu trebuie 
ignorat grupul de la Berlin al lui reichenbach și Hempel, apoi grupurile germane ale 
matematicienilor. 

Spaţiul cultural german şi „noua filosofie”

atunci, cum putem decupa istoric începuturile filosofiei analitice în spațiul cultural 
german, astfel încât ruptura ipotetică propusă mai sus să fie cel puțin reconsiderată? 
D. Bell [8] formulează ipoteza că la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea, atunci când 
russell şi Moore se revoltau în spațiul cultural britanic împotriva idealismului hegelian, 
cei doi ajunseseră de fapt în etapa consolidării unor programe de cercetare intelectuală 
cu adevărat revoluţionare începute aproape exclusiv în spaţiul cultural german după anul 
1870, aşa cum ar fi noua aritmetică, noua geometrie, noua logică, noua psihologie.

puţină cronologie nu strică. În anul 1872 Weierstrass, cantor şi Dedekind au pu-
blicat studii revoluţionare în teoria numerelor, Klein şi riemann au publicat studii care 
au revoluţionat geometria, iar Mach a publicat studiul despre conservarea energiei. În 
anul 1874 Wilhelm Wundt a publicat Grundzüge der physiologischen Psychologie, iar 
Brentano Psychologie vom empirischen Standpunkt. În anul 1879 Frege publică Begri-
ffsschrift. pe scurt, vechi discipline sunt reformate radical, iar psihologia apare ca nouă 
disciplină academică autonomă cu identitate instituţională. 

psihologia este recunoscută ca teorie academică şi se constituie instituţional ca 
disciplină universitară şi domeniu de cercetare în germania, în condiţiile separării de 
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filosofie, pe de o parte, şi de medicină şi teologie, pe de altă parte. După Bell [8, p. 196], 
acest proces are două forme. prima, tradiţia cercetării experimentale, este direcţia de cer-
cetare ce duce de la Fechner şi Helmholtz la Wundt. acesta din urmă înfiinţează primul 
laborator de psihologie la Leipzig în anul 1879 şi studenţii săi se răspândesc în lume. 
a doua, psihologia descriptivă, a fost contribuţia lui Franz Brentano, cu urmări pentru 
fenomenologie, psihologia empirică, teoria gestalt-istă, filosofia minţii, prin Husserl, 
Freud, Meinong, Stumpf, twardowski şi ehrenfels. 

procesul consolidării psihologiei va dura cel puţin 30 de ani în germania şi chiar 
mai mult în Marea Britanie. psihologia devine capabilă să propună programe de cerceta-
re şi atrage fizicieni, fiziologi, filosofi şi teologi. Fechner, angajat în experimente decisive 
de măsurare a sensibilităţii senzoriale, studiase medicina, predase matematică şi teologie 
şi publicase lucrări de estetică şi teologie. Helmholtz, cu cercetări în optică, fiziologie şi 
percepţia vizuală, studiase medicina, apoi fizica şi matematica. Wundt, recunoscut drept 
primul psiholog experimentalist, predase filosofia după ce studiase medicina, fiziologia 
şi fizica şi scrisese pe teme de logică, etică şi istoria ideilor.

Multe persoane din Marea Britanie s-au arătat entuziasmate de aceste noi direcţii de 
cercetare din spaţiul cultural german şi s-au implicat activ în dezbatere. pe de altă parte, 
la nivel instituţional, în special în vechile universităţi, se manifestă indiferenţă şi chiar 
antipatie faţă de noile tendinţe de pe continent. Bell descrie dinamica situației pornind 
de la atitudinea britanicilor faţă de psihologie [8, p. 198]. psihologia experimentală a 
fost recunoscută ca disciplină respectabilă la vreo 30 de ani după apariţia ei în germania. 
este exemplară reacţia Senatului Universităţii cambridge faţă de cererea din anul 1877 
a lui James Ward şi John venn privind înfiinţarea unui laborator de psihologie experi-
mentală. cererea a fost respinsă pe motivul că ideea de a măsura sufletul omenesc este 
o insultă adusă religiei. au urmat alte respingeri în anii 1882 şi 1886, pentru ca abia în 
anul 1891 să apară un asemenea laborator. La oxford psihologia experimentală a fost 
permisă abia în anul 1936. 

aşadar, deosebim două nivele de reacţie: în timp ce instituţiile reacţionează cu 
întârziere, persoanele sunt mult mai rapide în reacţie. De exemplu, alexander Bain în-
fiinţează în anul 1876 revista Mind, cu subtitlul „revistă trimestrială de psihologie şi 
filosofie”, cu scopul programatic de a prezenta progresele din alte ţări. primul număr 
conţine articole despre Wundt şi psihologia fiziologică germană, despre metafizica lui 
Lotze şi despre Fechner, precum şi articole de Wundt şi Helmholtz. Se mai adaugă un 
studiu despre Brentano plus note despre 46 de apariţii editoriale. 

În concluzie, filosofia analitică are și rădăcini germane [7, p. 65]. Dummett afirmă 
că „sursele filosofiei analitice au fost textele unor filosofi care au scris, în principal sau 
în exclusivitate, în limba germană” [9, p. ix]. așa-numita „revoluție în rigoare” care va 
influența decisiv inclusiv stilul analitic de filosofare este un produs pur german, rezultat 
al eforturilor din matematică și logică [10, p. 179]. Față de teza lui Dummett, alții susțin 
însă că identitatea germană a filosofilor care au generat filosofia analitică este pur întâm-
plătoare sau o coincidență. Se susține că Frege, Wittgemstein și Cercul de la Viena sunt 

ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Filosofie și Antropologie
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abateri de la tradiția dominantă și cursul firesc al culturii și filosofiei germane [11, cap. 
I; 12, p. 1-4].
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râul rezina este un afluent de dreapta al nistrului, ce își are izvoarele la vest 
de satul Sămășcani (r-nul Șoldănești) și se varsă în fluviu la nord de orașul rezina. 
ambele maluri ale acestui râu reprezintă versanți abrupți și dealuri înalte cu altitudi-
nea de cca 100-250 m, acoperite de soluri fertile. grație acestui fapt, bazinul râului 
rezina a fost preferat de comunitățile umane încă din cele mai vechi timpuri. astfel, 
primele urme de locuire aici datează din epoca eneolitică (cultura cucuteni-tripolie) 
[1, p. 134], urmate de cele din perioadele romană târzie (cultura Sântana de Mureș-
Černeahov) și evul Mediu timpuriu [2, p. 12-13, 25]. Mai puțin erau cunoscute în 
această regiune siturile arheologice din epoca fierului [3, p. 104; 4, p. 26-27]. pentru 
atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului ,,patrimoniul arheologic din epoca 
fierului în regiunea nistrului Mijlociu şi bazinul râului cogâlnic: cercetare interdis-
ciplinară şi valorificare ştiinţifică”, în toamna anului 2021 și primăvara-vara anului 
2022, echipa de arheologi de la Universitatea de Stat din Moldova a întreprins mai 
multe cercetări de teren în bazinul râului rezina, în spațiul cuprins între localitățile 
păpăuți și Țareuca. ca urmare a acestora, au fost atestate o fortificație și trei așezări 
nefortificate (Fig.). 
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Fig.  Situri arheologice din epoca fierului în bazinul râului rezina: 1. cetatea „pădurea 
păpăuților”; 2. păpăuți „Hlinaia” I; 3. păpăuți „Hlinaia” II; 4. Țareuca III  

(QgIS 3.4.15; sursa: https://moldova-map.md/geoserver/maps/wms?)

Fortificația a fost descoperită în Pădurea Păpăuților, la cca 2,6 km sud de s. păpăuți 
și cca 1,6 km nord-vest de or. rezina, pe terasa înaltă a râului rezina, care, în acest loc, 
are o altitudine relativă de cca 90 m față de albia râului [5, p. 31]. vestigiile fortificației 
se prezintă sub forma unui val cu șanț adiacent, care descriu în plan un oval cu dimensiu-
nile de 70 m, pe axa nord-sud, și 60 m – pe axa vest-est. grație faptului că cetatea se află 
într-un spațiu împădurit, s-au păstrat destul de bine elementele defensive ale acesteia. 
astfel, în prezent, valul are lățimea la bază de cca 7,0-8,0 m și înălțimea de cca 1,5-2,0 m. 
Șanțul are o deschidere în partea superioară de cca 6,0-7,0 m și adâncimea de 1,5 m. pe 
latura de sud valul este aplatizat pe o porțiune de cca 5,0 m, ceea ce ne conduce spre ide-
ea că aici a fost amenajată poarta de intrare. pentru a stabili perioada când a funcționat 
această fortificație, în incinta ei a fost realizat un sondaj arheologic cu dimensiunile de 
1,0×1,0 m. ca urmare, la adâncimea de cca 0,2 m de la nivelul actual de călcare, a fost 
identificat un strat de cultură cu grosimea de cca 0,3 m. Din acest strat au fost recuperate 
25 de fragmente de ceramică și 15 fragmente de lut ars. printre cioburile ceramice se 
evidențiază fragmente de buze și de pereți decorați cu brâu alveolat, caracteristice pentru 
vasele comunităților getice din sec. Iv-III a. chr.

 

Fig.  Situri arheologice din epoca fierului în bazinul râului Rezina: 1. Cetatea „Pădurea 
Păpăuților”; 2. Păpăuți „Hlinaia” I; 3. Păpăuți „Hlinaia” II; 4. Țareuca III  

(QGIS 3.4.15; sursa: https://moldova-map.md/geoserver/maps/wms?) 
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Două așezări nefortificate au fost descoperite la sud de satul păpăuți, în locul numit 
Hlinaia. prima (păpăuți „Hlinaia” I) se află la cca 170 m sud-vest de drumul ce leagă 
localitățile păpăuți și Șoldănești. ea este amplasată pe o pantă cu expunere sud-vest, care 
coboară lin spre râul rezina. Materialul ceramic recuperat, de pe o arie de cca 150×100 
m, include 25 de fragmente de vase, printre care se evidențiază fragmente de buze și de 
pereți de la recipiente decorate cu brâie alveolate sau cu proeminențe aplatizate. aseme-
nea vase, conform particularităților lor, sunt caracteristice culturii getice din sec. Iv-III 
a. chr.

cea de-a doua așezare (păpăuți „Hlinaia” II) a fost atestată la o depărtare de cca 
0,5 km sud-vest de cea precedentă. ea este amplasată pe o pantă lină, cu expunere spre 
sud-est și ocupă o suprafață de cca 200×100 m. aici, în urma perieghezelor, au fost 
descoperite peste 50 de fragmente de ceramică, o bună parte dintre ele având suprafața 
lustruită, iar culoarea – neagră sau cărămizie. printre ele se remarcă fragmente de toarte 
de la cești, caracteristice pentru prima epocă a fierului (cultura cozia-Saharna), fapt care 
permite o încadrare prealabilă a sitului în această perioadă.

o a treia așezare1 (Țareuca III) se află la nord-est de satul Țareuca, în dreapta dru-
mului rezina-Șoldănești. ea este amplasată pe o pantă cu expunere spre nord-est, încli-
nată spre albia râului rezina. aici, de pe o suprafață de cca 150×70 m, au fost recuperate 
76 de fragmente de ceramică și bucăți de lut ars. printre cioburile de ceramică se remarcă 
fragmente de la cești, străchini și oale, dintre care unele cu decor în relief. conform 
particularităților, astfel de recipiente pot fi atribuite comunităților getice din sec. Iv-III 
a. chr.

astfel, ca urmare a cercetărilor noastre, în bazinul râului rezina au fost atestate o 
așezare, care a funcționat, probabil, în prima epocă a fierului (sec. X-IX a. chr.), precum 
și o fortificație și două așezări nefortificate, ce se încadrează în cea de a doua epocă a 
fierului (sec. Iv-III a. chr.). Siturile descoperite vin să completeze cunoștințele noastre 
despre situația demografică în bazinul nistrului Mijlociu în epoca fierului, contribuind, 
totodată, la completarea repertoriului arheologic al republicii Moldova.

Referințe:

МАРКЕВИЧ, В.И. Археологические памятники в бассейне нижнего 1. 
течения реки Чорна. B: Известия Молдавского Филиала Академии наук 
СССР, 5(25). Кишинëв, 1955, cc. 131-145.
LevIŢKI, o. repertoriul monumentelor arheologice din republica Moldo-2. 
va. raionul rezina. chişinău, 1993. În: Arhiva Muzeului Național de Istorie a 
Moldovei, nr. inv. 33.

1 Informația despre o posibilă așezare getică în acest loc ne-a fost oferită de către colegul 
Sergiu Bodean de la Muzeul național de Istorie a Moldovei, căruia îi aducem mulțumiri și pe 
această cale.
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HÎncU, I. 3. Cetăți antice și medievale timpurii din Republica Moldova. chișinău: 
Universitas, 1993. 144 p. ISBn 5-362-01042-5.
ZanocI, a., cUcULeScU, D. rezultate preliminare ale cercetărilor de teren 4. 
la fortificaţia Ţareuca „La cetate”, raionul rezina. În: Sesiunea ştiinţifică a De-
partamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie (chişinău, 4 iunie 
2021). Rezumatele comunicărilor. chişinău: cep USM, 2021, pp. 26-27. ISBn 
978-9975-152-09-9.
ZanocI, a., cUcULeScU, D. o nouă fortificație „circulară”, descoperită în 5. 
pădurea păpăuților, raionul rezina. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului 
Istoria Românilor, Universală şi Arheologie (chişinău, 27 mai 2022). Rezu-
matele comunicărilor. chişinău: cep USM, 2022, p. 31. ISBn 978-9975-159-
41-8.

Articol elaborat în cadrul Proiectului: ,,Patrimoniul arheologic din epoca fierului 
în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi 
valorificare ştiinţifică”. Cifrul: 20.80009.1606.14.
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cercetările arheologice efectuate în anii 2020-2022 în microzona raionului cimișlia 
din bazinul râului cogâlnic [1] au fost concentrate pe trei situri arheologice, și anume: 
1. Lipoveni II – La Nisipărie; 2. ecaterinovca – Ialpugeni – Valea Jeparului; 3. Valul lui 
traian de Sus, sectorul ecateri-
novca – valea perjii (Harta 1).

1. La situl stratificat Lipo-
veni II – La Nisipărie, în anii 
2020-2022 au fost întreprinse 
cercetări arheologice cu carac-
ter de salvare, care constituie 
o continuare a investigațiilor 
demarate la acest sit important 
cu mai multe orizonturi cultu-
ral-cronologice în anul 2013. 
Intervențiile de salvare în situl 
Lipoveni II – La Nisipărie au 
avut drept scop cercetarea unor 
porțiuni de teren cu grad sporit 
de degradare de la marginea carierei de nisip, aflate la Se de secțiunea executată în anul 
2019. pe teren s-a constatat că extracțiile de nisip pe sectorul unde urmau să fie conti-
nuate cercetările au afectat mai multe complexe adâncite, solul negru fiind decapat în 
anumite cazuri până la nivelul rocii. 

Drept rezultat al săpăturilor arheologice, au fost identificate şi cercetate integral 
sau parţial mai multe complexe, și anume: o vatră de lut (nr. 4), o platformă de piatră                         
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(nr. 2) și 32 de gropi (nr. 93-124). cu unele excepţii, materialele arheologice colectate 
din gropi datează din prima epocă a fierului și epoca romană, perioade cărora le atribuim 
şi complexele respective.

vestigii arheologice importante au fost descoperite atât în aria cercetată prin săpă-
turi, cât şi pe suprafaţa sitului, în zone complet sau parţial distruse de extracţii de nisip 
sau lucrări agricole. După materialul din care au fost confecţionate, remarcăm diferite 
piese din argint, bronz, aramă, plumb (?), fier, lut, os, corn şi piatră. colecţia artefactelor 
include arme, ustensile, piese de port și de podoabă, precum și nouă monede [2]. Din 
rândul pieselor de inventar, care se atribuie unor orizonturi cultural-cronologice diferite, 
menționăm un fragment de sceptru de piatră, două râșnițe din piatră, aflate lângă vatra nr. 
4, și cinci fibule de bronz. De asemenea, remarcăm un pinten de fier, datat la începutul 
sec. Iv d.Hr., piesă care este, după exemplarul de la Budești, a doua descoperire de acest 
fel pe teritoriul republicii Moldova [3].

cel mai numeros material descoperit este ceramica, predominând fragmentele de 
vase lucrate cu mâna, din pastă neagră-cenuşie şi cafenie-cenuşie, ornamentate cu cane-
luri, linii incizate şi brâuri în relief, datate la începutul primei epoci a fierului (sec. XII-X 
î.Hr.). Mai reduse ca număr sunt fragmentele de vase lucrate cu mâna din pastă grosieră 
sau la roată din pastă fină şi zgrunţuroasă de culoare cenuşie, datând din perioada de 
început a epocii migraţiilor (sec. Iv d.Hr.). câteva resturi ceramice se atribuie nivelului 
de locuire traco-getic (sec. vI-v î.Hr.) sau celui databil în evul Mediu târziu (sec. Xv-
XvII). Descoperiri deosebit de interesante și primele de acest fel la Lipoveni sunt două 
amfore romane fragmentare din sec. I-II d.Hr., aflate în cuprinsul a trei gropi menajere. 

Importante sunt şi cele circa două mii de fragmente de resturi faunistice recuperate, 
la care se adaugă și două schelete întregi, unul de câine și altul de ovi-caprină, descope-
rite în groapa nr. 116.

2. așezarea de la ecaterinovca – Ialpugeni – Valea Jeparului în lista monumen-
telor arheologice cunoscute în bazinul râului cogâlnic prezintă un interes deosebit. Si-
tul respectiv a fost descoperit de subsemnați în primăvara anului 2016, cu ocazia unor 
periegheze efectuate de-a lungul Valului lui Traian de Sus, în zona de hotar a moșiilor 
comunelor ecaterinovca și Ialpugeni (r-nul cimișlia), fiind amplasat pe panta estică a 
Văii Jeparului. Unicitatea sitului este determinată de întretăierea lui cu Valul lui Traian 
de Sus. Materialul acumulat în anul 2016 de pe suprafața sitului, dar și în cele două 
sondaje de dimensiuni restrânse executate în același an, au scos în evidență o varietate 
de artefacte, care aparțin la două nivele de locuire. primul orizont este datat sec. Iv d. 
Hr. și se atribuie culturii Sântana de Mureș-cerneahov, iar al doilea se încadează în sec. 
XvIII-începutul sec. XIX [4].

În anul 2020, odată cu inițierea proiectului de cercetare interdisciplinară a patrimo-
niului arheologic din epoca fierului în regiunea nistrului Mijlociu şi în bazinul râului 
cogâlnic, s-a revenit la cercetarea sitului respectiv pe câteva dimensiuni: cartografică, 
periegheză complexă și cercetări non-invazive geofizice, ultimele urmând să identifice 
zona prioritară pentru viitoare săpături arheologice [5].
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cercetările de suprafață au fost efectuate în cele două sectoare ale sitului delimitate 
de Valul lui Traian de Sus, fiind acumulat un număr considerabil de vestigii arheologice, 
în mare parte ceramică, dar și ustensile, podoabe și alte piese din fier, bronz și metal 
alb, din rândul cărora se evidențiază o monedă de bronz otomană. Materialul ceramic, 
în proporție de cca 95%, aparține culturii Sântana de Mureș-cerneahov (fragmente de 
la vase de producție locală confecționate cu mâna sau la roată de culoare cenușie, cât și 
fragmente de vase de import, predominant de la amfore de culoare alburie și roșietică). 
celelalte cca 5% dintre cioburi provin de la vase lucrate la roată de culoare cafenie-că-
rămizie ce se datează în epoca premodernă și modernă. 

echipa de la platforma „arheoinvest” de la Universitatea „al.I. cuza” din Iași, 
condusă de dr. andrei asăndulesei, a efectuat măsurători magnetometrice în vederea 
identificării unor posibile anomalii culturale din zona și proximitatea fortificației liniare 
Valul lui Traian de Sus. pentru realizarea obiectivului respectiv, a fost folosit un gradio-
metru Sensys, cu 5 senzori, conectat permanent la un dispozitiv de localizare diferențial. 
ca rezultat al scanărilor, a fost obținută o hartă magnetometrică care afișează un contrast 
bun de susceptibilitate în imediata apropiere a Valului lui Traian de Sus, înspre nv. ală-
turi de măsurătorile geofizice au fost efectuate zboruri cu o dronă de mici dimensiuni. 
Drept urmare, s-a achiziționat un set considerabil de fotografii în urma unui zbor ghidat, 
pe baza cărora, prin procedeu fotogrammetric, a fost generat un ortofotoplan, precum și 
un model digital al suprafeței. pe acesta din urmă se poate observa traseul șanțului și, 
mai puțin, al valului fortificației liniare Valul lui Traian de Sus.

cercetările de suprafață realizate în anul 2020 pe situl ecaterinovca – Ialpugeni – 
Valea Jeparului au confirmat existența celor două nivele de locuire din perioada migrației 
goților și epocile premodernă și modernă, iar sursele cartografice identifică a doua etapă 
cu o seliște a tătarilor nohai, numită Kudurugliu sau Kuduruglin, dispărută la limita pri-
melor două decenii ale sec. XIX.

3. Valul lui Traian de Sus, sectorul ecaterinovca – valea perjii. În primăvara anului 
2022, au fost realizate cercetări arheologice prevenitive, într-un sector unde fortifiacația 
liniară este relativ bine păstrată, atât șanțul cât și valul propriu-zis fiind observate clar la 
suprafața terenului. Secțiunea trasată a avut dimensiunile de 2x20 m, în limitele ei fiind 
cuprins șanțul fortificației și o parte a valului. cercetarea completă a valului propriu-zis 
nu a fost posibilă din cauza unui cablu de fibră optică în funcțiune al unei companii de 
comunicații, instalat în urmă cu 10 ani în partea nordică a Valului lui Traian de Sus. 
elementele constructive și stratigrafia verticală, constatate în secțiunea executată în anul 
curent la Valul lui Traian de Sus, nu diferă mult de situațiile identificate în timpul cerce-
tărilor efectuate sub egida agenției naționale arheologice în anii 2019-2020 [6-7]. pre-
cizăm că în sectorul cercetat în anul curent, șanțul are în secțiune o formă aproximativ 
trapezoidală, cu lăţimea la nivelul surprinderii de 4 m, iar la fund de 2,3 m, adâncimea 
fiind de 2,4 m de la nivelul actual de călcare. Umplutura din partea de sus a șanțului, pe 
o grosime de cca 1,5 m, prezenta un sol cenușiu, sectorul nordic fiind umplut cu un sol 
compus din cernoziom cu lut scurs din nivelele superioare până la fundul șanțului. În 
partea inferioară a șanțului, de sud, a fost atestată o lentilă de cernoziom cu grosimea de 
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până la 0,26 m și lățimea de 1,96 m. În ceea ce privește valul propriu-zis al fortificației 
liniare, în sectorul cercetat a fost surprinsă o lentilă de sol cenușiu amestecat cu lut cu 
grosimea de cca 0,4 m, provenit din șanțul structurii arheologice.

Deși au avut un caracter restrăns, cercetările efectuate în anii 2020-2022 în cele trei 
situri arheologice din bazinul râului cogâlnic au adus o contribuție reală la cunoașterea 
vestigiilor atribuite diferitelor comunități umane care au locuit în această regiune din 
eneolitic și până în evul Mediu.
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este necesar ca știința creierului să fie introdusă în practicile educaționale curente. 
Lucrul acesta ar fi mai mult decât bine-venit, pentru că informația corectă și obiectivă 
despre cum funcționează creierul uman ar face ca orice practică educațională să fie cât 
mai corectă și conectată cu adevărat la tot ceea ce ține de perspectiva dezvoltării ființei 
umane în evoluția ei firească. este necesar să avem grijă de ceea ce numim igiena cere-
brală, care este dependentă direct de arhitectura creierului uman. La rândul său, creierul 
modelează și este modelat de minte. Starea de bine este influențată în modul cel mai di-
rect de funcționarea creierului uman. observarea minții umane este mai mult decât nece-
sară în practicile de educație. analizând creierul ca un sistem integru, putem înțelege la 
justa valoare orice fenomen care se întâmplă în dinamica funcționării lui, inclusiv orice 
stare a minții umane care este generată de funcțiile creierului. „prin percepții și mișcări 
repetate, creierul își formează un model al lumii din afara creierului” [1, p.239]. relația 
noastră cu propria minte, cu propriul sine și, nu în ultimul rând, cu ceilalți oameni se 
datorează faptului cum ne putem observa propria minte și gestiona adecvat emoțiile care 
se declanșează ca efect al interacțiunii creierului uman cu factorii din exterior. perspec-
tiva de abordare care vine din domeniul filosofiei minții este mai mult decât bine-venită 
în acest cadru de abordare a problematicii care ține atât de domeniul metafizic al minții 
umane, cât și de unul pragmatic, în care o contribuție aparte au informațiile veridice des-
pre creierul uman. tot ceea ce ține de aspectul metafizic al ființei umane – sentimente, 
speranțe și visuri, frici și povești după al căror scenariu ei își trăiesc viața, sunt la fel de 
importante ca orice alt aspect fiziologic al corpului uman. numai că, de cele mai multe 
ori, aceste aspecte metafizice sunt neglijate, respectiv nu sunt luate în considerare în 
practicile educaționale. acest fapt denotă precaritatea contextului educațional, respectiv 
a practicilor educaționale în spațiul post-sovietic, unde tot ce a ținut de știința creierului 
uman nu a fost permis de cercetat, nemaivorbind de luat în considerare. 

Întotdeauna când vorbim de o natură obiectivă a creierului uman, trebuie să avem 
în vedere că există și o natură subiectivă a minții umane. putem considera mintea umană 
ca un proces relațional și integrat, care reglează într-un mod firesc fluxurile de energie 
și informație. această reglare este una necesară, fără de care nu ne putem imagina buna 
funcționare a tuturor aspectelor care vizează atât latura obiectivă, cât și cea subiectivă a 
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minții umane. aspectul relațional este unul foarte important pentru că asigură continu-
itatea la nivelul întregului sistem de funcționare a ființei umane. orice acțiune umană 
vizează un efort pe care trebuie să-l facă ființa umană, implicit din partea gândirii. Deci, 
gândurile reprezintă o energie, presupun un efort, o dialectică a procesului de gândire. 
este foarte greu de reprezentat ființa umană în afara gândirii. gândirea unui gând este 
mai mult decât esențială și foarte importantă din acest punct de vedere. Folosim energia 
neuronală când gândim, vorbim, ascultăm sau când facem orice gen de acțiune. Fără 
această energie neuronală este imposibil ca să reușim să facem ceva. De calitatea aces-
tei energii neuronale este responsabilă întreaga activitate umană. este mai mult decât 
important ca să ne educăm mintea, în așa fel încât să gândim pozitiv, constructiv și în 
beneficiul nostru, nu în detrimentul nostru. Funcția de reglare a minții creează noi tipare 
ale fluxului de energie și informație, pe care apoi continuăm să le observăm și să le mo-
dificăm pe parcursul întregii vieți. acest proces este esența experienței subiective vieții 
umane. Subiectivitatea și individualitatea ființei umane este alcătuită din acest univers 
al stărilor mentale care sunt generate de fluxul gândurilor, care, la rândul lor, sunt un 
rezultat al funcțiilor creierului uman. 

experiența subiectivă a vieții umane este esențială pentru împlinirea noastră ca 
individualități subiective cu o personalitate bine conturată. acest lucru favorizează crea-
rea individualităților care poartă marca a ceea ce este singular, unic și irepetabil în aceas-
tă lume din perspectiva felului de a fi la nivelul vieții subiective, adică a reprezentărilor 
despre această lume, a acțiunilor subiective. Mintea are capacitatea de a observa fluxul 
de informație și energie, iar apoi își modelează trăsăturile, tiparele comportamentale 
și direcția de acțiune. Fiecare ființă umană are o minte unică, care este alcătuită din 
gânduri, sentimente, percepții, amintiri, atitudini, viziuni, reprezentări despre propriul 
sine, cât și despre ceilalți. această unicitate a minții umane face posibilă crearea de noi 
perspective de acțiune în contextul în care trăiește ființa umană. nu ar fi posibil ca să 
existe o diferențiere între oameni, între individualitățile lor, dacă nu ar exista această 
posibilitate de a fi unici prin felul nostru de a fi în această lume. tiparele după care 
acționăm în lume favorizează și modelează propria noastră conduită, cât și transmite 
altor minți informație despre noi ca ființe umane. „analiza personală poate fi conside-
rată o activitate în sine, dar și o etapă în dezvoltarea personală” [2, p.21]. Mintea asi-
gură un proces relațional de acțiune în care energia și informația despre noi se transmit 
altor minți în acest circuit semiotic din lume. astfel, ajungem să schimbăm tot felul de 
semnale unii cu alții, simboluri în formă verbală și nonverbală, în formă vizuală, cât și 
postura, gestica, tonalitatea vocii, totul este transmis și interpretat de ceilalți pentru a fi 
supus procesului de înțelegere în această realitate obiectivă, dar și subiectivă în mare 
parte. relațiile pe care le construim cu ceilalți reprezintă modul în care împărtășim flu-
xul de energie și informație, tocmai această împărtășire modelează parțial sau total felul 
în care este reglat fluxul de informație și energie în univers din perspectiva relațiilor 
umane. calitatea relațiilor cu ceilalți reprezintă un indiciu al calității propriului univers 
mental, al înțelegerii și raportării adecvate la propriul sine. această raportare ar trebui să 
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fie firească și autentică din toate punctele de vedere. Deseori, presiunile care survin din 
partea societății, implicit a comportamentului celorlalți, ne influențează propria lume in-
terioară, respectiv propria dinamică a universului interior. „cumva, în moduri ce urmea-
ză a fi descoperite, proprietatea fizică a activării neuronilor duce la crearea experienței 
subiective” [3, p.30]. această dinamică ar trebui să fie una pozitivă și constructivă, chiar 
dacă intervin un șir de impedimente care împiedică o bună funcționare a acestui univers 
interior uman. este foarte important de stabilit că mințile noastre sunt create în relații, 
incluzând aici și relația cu noi înșine.

Semnificația faptului de a fi uman se datorează, în mare măsură, aspectului care 
determină calitatea minții umane de a fi receptivă la nevoile propriului sine, în egală mă-
sură și la nevoile celorlalți. atunci când vorbim de lumea noastră interioară ne referim 
la o realitate care nu poate fi cuantificabilă în termeni absoluți. realitatea subiectivă a 
ființei umane ține de semnificații, ori ne întrebăm în acest sens – cum am putea măsura 
semnificația? cum am putea atribui o valoare numerică unui sentiment sau unei intenții? 
În același registru al abordării, ne întrebăm cum am putea cuantifica sentimentul co-
nectării cu celălalt, sentimentul de a ne simți bine, atunci când ne raportăm la universul 
subiectiv al celuilalt? ajungem la concluzia că în cazul aprecierii lumii interioare umane 
nu putem vorbi de o măsură cuantificabilă în factori numerici, adică cantitativi, dar în 
factori calitativi. este foarte important ca să ne putem dezvolta capacitatea de a observa 
mintea umană, respectiv să ne putem modela fluxul de energie și informație care vine 
atât din dinamica propriilor gânduri, cât și din exterior. 
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Ideea unei influențe controlate asupra copiilor prin educație a devenit proiect 
în epoca iluminismului; părinții vedeau comportamentul adulților ca o consecință a 
oportunităților de dezvoltare din copilărie; astfel, copilăria a fost descoperită ca o resursă 
de a cărei utilizare planificată și corectă depindea în mod esențial bunăstarea societății. 
Lumea unei vieți centrate pe copil construită în romanul Emile al lui Jean-Jacques            
rousseau (1762) fixează structurile de bază ale interpretării moderne a copilăriei: apoi, 
pedagogii, ca susținători ai autonomiei copilăriei și educației, dezvoltă teza drepturilor 
proprii copilului; copilul nu este un adult mic, imperfect, ci o ființă care își poartă împli-
nirea și maturitatea în sine. 

În consecință, educația depinde de voința creatoare construită în însuși subiectul 
de învățare. programul modern al unei copilării individualizate, autonome, definită 
paradigmatic de rousseau, a fost în esență anticlasic. totuși, în acest cadru, diferitele 
categorii sociale cu diferite moduri de viață instituționale și familiale au adus copilăria 
într-o organizație familială, dominată de constrângerea constantă de a asigura nivelul 
de subzistență prin muncă și de a contribui la protejarea familiei – o copilărie fără 
copilărie.

Începând cu anii 1980, cercetarea copilăriei s-a orientat către noi variante teoretice 
de socializare ale constructivismului social, iar copiii participă activ la construirea și de-
terminarea propriei vieți în societatea în care trăiesc, cu o creativitate și o capacitate de 
proiectare care nu diferă în mod fundamental de cele ale adulților. Munca de învățare în 
instituțiile de învățământ este înțeleasă drept contribuția lor independentă la diviziunea 
generațională a muncii în societățile moderne industriale și de servicii. 

cercetările privind copilăria sunt în plină expansiune, ultimii douăzeci de ani adu-
când noi perspective asupra acestei faze de viață. este trasată o graniță critică pentru 
modelele de gândire care încă ghidau activitatea de cercetare în anii 1990, urmând o 
idee deterministă a dezvoltării personalității copiilor, a înțelegerii dezvoltării identității 
lor și a „simțului de sine” ca produse ale mediilor educaționale construite de părinți și 
alți adulți, dar neglijând astfel procesele de însuşire activă în care copiii se confruntă cu 
mediile materiale şi sociale, modelându-și activ mediul de viaţă. 

Familia, școala, societatea încă privesc copilul din perspectiva creșterii, fiind in-
teresate, în primul rând, de viitorul acestuia ca adult; iar copilăria le apare ca un fel de 
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„escală” în călătoria către maturitate. În acest timp, viața de zi cu zi a copiilor, explorarea 
lor asupra lumii, căutarea pentru oportunități de învățare, felul în care ei trăiesc eveni-
mentele de viață stresante și dureroase primesc puțină atenție. noile cercetări își formu-
lează programul pornind de la analiza practicii culturale cotidiene a copiilor; schimbările 
și răsturnările din lumea copiilor, modul în care ei se confruntă cu aceste condiții de 
viață, precum și cadrele educaționale de susținere pe care părinții și educatorii le pot 
construi pentru copii în drumul lor spre lume sunt importante pentru cercetare. copiii 
sunt percepuți ca actori care își însușesc lumea și încearcă să o modeleze în funcție de 
propriile nevoi. condiția prealabilă pentru aceasta este sprijinul de încredere și sensibil 
al părinților, educatorilor și al altor adulți care îi însoțesc în primii lor pași în viața so-
cială.

tot mai mulți autori au pus problema eliberării cercetării asupra copilăriei de per-
spectivele anterior dominante asupra copiilor ca viitori adulți care se dezvoltă și trebuie 
să fie socializați. accentul cade acum pe înțelegerea copilăriei ca un construct social și 
pe prezentarea copilului ca actor autonom competent și capabil. 

ce este un copil? răspunsurile la această întrebare înseamnă întotdeauna constru-
irea unui concept de copilărie în care se concentrează concepțiile normale ale adultului 
despre copil. Dar, așa cum arată Karin Murris, a fi copil nu este legat de a fi dependent; 
mai degrabă, devenirea copilului este concepută ca un proces deschis de devenire reci-
procă și interdependentă; are loc o regândire a distincției dintre copil și adult prin rede-
finirea copilului, în prim plan trecând noțiunea de subiect autonom. apare oportunitatea 
de a regândi cunoștințele și practicile de cercetare și de a le alinia, astfel încât să poată 
fi menținute deschise către multiple ontologii ale copilăriei. prin pedagogia postuma-
nă dezvoltată, Murris își propune să permită relații pedagogice mai juste între adulți și 
copii. ea nu se concentrează doar pe o înțelegere mult schimbată a copilului, ci și, în 
mod central, pe o înțelegere diferită sau o transformare a educatorului: „transformarea 
educațională propusă aici este despre o transformare care ne privește pe «noi înșine», 
ca educatori [...] . este o transformare a relațiilor noastre cu elevii, cu copiii” [1, p. 35]. 
Murris pune la baza pedagogiei sale egalitatea sau echivalența cunoștințelor copiilor și 
adulților; de aceea, impune educatorilor în special să renunțe la poziția de cunoscători 
suverani și dogmatici. numai astfel devine posibilă construirea unui spațiu de cunoaștere 
mai egalitar și mai deschis: „rolul educatorului este acela de co-cercetător, un partici-
pant care «amorțește», punând întrebări ..., fără să cunoască răspunsurile la întrebările 
pe care le pune“ [1, p. 182].

Murris subminează separarea obișnuită dintre teorie și practică. nu numai că expli-
că caracteristicile centrale ale „noii” pedagogii, dar oferă și perspective asupra propriei 
practici de cercetare și predare. remarcile ei se prezintă ca un amestec de tratate teore-
tice și exemple practice ale filosofării ei atât cu studenți, cât și cu copii; este evidențiat 
modul în care filosofarea cu copiii și studenții devine de fiecare dată ceva nou. 
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Interesul național din perspectiva „realismului politic”, reprezentat de 
H.Morghenthau, r.tucher și de savanții contemporani W.Lippman, H.Kissinger, 
W.rostow și D.Bolle, este un complex ideal și normativ de scopuri sau, desemnat prin 
termenul forței, este fenomenul central în peisajul relațiilor sociopolitice dintre putere 
și opoziție. În opinia „subiectiviștilor” (r.Snyder, H.Forward) purtătorul „interesului 
național” este grupul restrâns de lideri politici și funcționari care se află la putere, iar mai 
exact, acei ce iau decizii politice.

odată cu evoluțiile social-politice ale tranziției postcomuniste, cu intensificarea 
relațiilor externe, are loc o oarecare modificare a viziunilor asupra interesului național. 
actualmente, conceptul de interes, inclusiv de „interes național”, capătă noi semnificații 
generate de procesele integrative și dezintegrative ce au loc pe plan național. astfel, prin 
interes național se subînțelege totalitatea complex și neuniformă de însușiri obiective 
și subiective, legate de factorul necesității, utilului, avantajului, scopului comunităților 
sociale sau al individului care influențează substanțial comportamentul și acțiunile lor 
social-semnificative [1, p.75].

examinarea conceptului de interes în istoria gândirii politice are o tradiţie îndelun-
gată şi bine stabilită. problema interesului sub aspect personal, de grup, public, de stat, 
naţional a atras atenţia cercetătorilor la toate etapele dezvoltării gândirii social-politice. 
trebuie de remarcat faptul că noţiunea de interes naţional în contextul studiului politicii 
externe a început să fie utilizată abia în anii ’30 ai sec. XX. termenul interes naţional 
pentru prima dată a fost inclus în Enciclopedia ştiinţelor sociale Oxford, în anul 1935. 
prioritate în elaborarea noţiunii date au avut teologul american r.niebuhr şi istoricul 
american ch.Beard. Dar, atenţia faţă de această problematică a crescut după cel de-al 
Doilea război Mondial, după ce s-a intensificat tot mai mult aportul statelor în asigura-
rea securităţii statale.

Istoricul american ch.Beard vorbeşte despre interesul naţional înainte de a fi ofici-
alizat acest concept. În opinia cercetătorului, interesul naţional expune în documentele 
de stat o agregare a particularităţilor asamblate similar unui coş de ouă [2, p.758-761]. 
pieţele pentru produse agricole au fost mereu în interes naţional; pieţele de mărfuri in-
dustriale au fost în interes naţional; bazele navale, achiziţiile teritoriale pentru suport 
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comercial, serviciul diplomatic şi consular, marina comercială şi războaiele ocazionale 
au fost toate în interes naţional. aceste afirmaţii nu s-au dovedit, ele s-au afirmat ca axi-
ome, aparent considerate ca fiind atât de evidente, încât nu necesită a se apela la nicio 
demonstraţie.

o contribuţie semnificativă la cercetarea fenomenului interes naţional a fost adu-
să prin lucrările savanţilor străini, precum H.Morgenthau, r.aron, e.carr, J.rosenau, 
J.Duroselle ș.a.

Savantul rus r. Ulitin, în articolul său „raportul conceptelor de interes naţional şi 
de securitate naţională”, acordă o importanţă deosebită caracterului conceptual al feno-
menului de interes naţional. astfel, autorul a analizat diversitatea de definiţii date intere-
sului naţional de către cercetătorii occidentali şi din Federaţia rusă. nu a lăsat fără aten-
ţie şi abordarea realistă şi modernistă de interpretare a conceptului de interes naţional, 
la care se pronunţă că, deşi există unele litigii şi reconcilieri între aceste două abordări, 
totuşi categoria interesului naţional rămâne a fi una dintre cele mai importante. tot mai 
des se pune în discuţie teza precum că interesul naţional poate include în sine asigurarea 
securităţii generale, dezarmarea, cooperarea paşnică în condiţii egale între state. De ace-
ea, r. Ulitin încearcă să îmbine segmentul de interes naţional cu securitatea naţională, 
cea de-a doua prezentând mai mult un mecanism de realizare a interesului naţional.

redimensionând gradul de cercetare în spaţiul autohton, observăm că un aport im-
portant în analiza fenomenului au adus cercetările lui v.Saca, care a pus baza analizei 
fenomenului de interes naţional în republica Moldova. În lucrarea sa Interese politice şi 
relaţii politice. Dimensiuni tranzitorii [1] savantul precizează că prin interes naţional se 
subînţelege totalitatea complexă şi neuniformă de însuşiri obiective şi subiective, legate 
de factorul necesităţii, utilului, avantajului, scopului comunităţilor sociale sau al indivi-
dului care influenţează substanţial comportamentul şi acţiunile lor social-semnificative. 
Interesul naţional reprezintă principala caracteristică ce înglobează necesitatea, avanta-
jele şi scopurile sociale care influenţează actorii să se manifeste pe arena internaţională 
după cum le dictează interesele. prin urmare, interesul naţional este o reflecţie reală a 
ceea ce societatea doreşte să exprime prin modul ei de a fi şi mai ales prin modul ei de a 
responsabiliza persoanele care vor lua decizii.

La examinarea interesului naţional a contribuit şi e.ciobu, în viziunea căruia acest 
termen reprezintă o expresie a necesităţilor unui stat, care determină într-un oarecare 
fel direcţia politicii externe şi comportamentul în relaţiile cu alte state, având la bază 
anumite tradiţii istorice [4]. Urmărind acest aspect, putem menţiona că un stat pe arena 
internaţională este totalmente îndrumat de interesul naţional, care este aspect al supra-
vieţuirii statului, întrucât fiecare stat încearcă şi a încercat întruna de-a lungul timpului 
să supravieţuiască. necesităţile unui stat sunt de fapt o consecinţă a cerinţelor populaţiei, 
care sunt fie formulate în interesul naţional, fie în necesitatea de a căpăta măcar strictul 
necesar. 

este important a evidenţia teza de doctor elaborată de S.cebotari, în care se pune în 
discuţie corelaţia triadică de tip: proces integraţionist - interes naţional - politică externă 
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[5], deoarece între aceste noţiuni există un raport de complementaritate, fiecare noţiune 
completându-se una pe alta. În această expresie autorul evidenţiază gradul înalt de com-
plexitate a intereselor sociale, inclusiv a celor naţionale, care sunt abordate în conexiune 
cu politica externă a statului. astfel, politica externă reprezintă activitatea statului în afa-
cerile internaţionale reglementând relaţiile cu alţi subiecţi ai activităţii politice externe şi 
materializând interesele naţionale în contextul proceselor integraţioniste: „niciun proces 
integraţionist nu poate fi realizat în afara şi fără implicarea statelor”.

În literatura politică moldovenească cu privire la problema interesului naţional, se 
acordă o atenţie deosebită cercetărilor lui a.Burian, care consideră că primul element 
important în determinarea interesului naţional îl constituie imperativul şi necesitatea 
consolidării şi autoconservării, iar prin asta ar trebui de înţeles, în primul rând, conso-
lidarea independenţei şi suveranităţii unui stat. aceste două elemente reprezintă baza 
determinării interesului naţional. Statele îşi asigură interesele prin toate mijloacele care 
îi stau la îndemână, începând cu cele politice, ideologice, economice, diplomatice şi 
militare.

În concluzie, e de menţionat că interesul naţional în limitele relației dintre putere 
și opoziție este un fenomen politic, care cuprinde un potenţial conflictologic, bazat pe 
dihotomia de interese ale diferiţilor actori naționali. În condiţiile globalizării, intensifi-
cării proceselor migraţioniste şi sporirii schimbărilor calitative structural-demografice, 
în faţa statelor apare o nouă problemă: necesitatea identificării şi asigurării identităţii 
naţionale. e cert de a înainta o presupunere că interesul naţional în condiţiile actuale tre-
buie să fixeze necesitatea formării şi consolidării valorilor universale ca factor spiritual 
de integrare a societăţii.
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Potrivit Dicționarului explicativ, prejudecata este o „părere preconcepută (și 
adesea eronată) pe care și-o face cineva asupra unui lucru, adoptată fără cunoașterea 
directă a faptelor”. caracterul falsității se atribuie tocmai din lipsa examenului critic 
prealabil, ceea ce discreditează subtil experiențele anterioare, instinctul social în care 
fuzionează spiralele timpului istoric, a acelui sensus communis al umanului. 

Suntem involuntar purtătorii unor tradiții personale și sociale, care ne condiționează 
punctul din care percepem lucrurile. prejudecățile pot determina realitatea istorică a 
ființei într-o măsură mai mare decât judecățile. aspectul negativ care li se atribuie 
apare în epoca Luminilor, conturând tocmai o „prejudecată față de prejudecăți”, con-
siderându-le din start eronate, acestea avându-și sorgintea în precipitare și în prestigiul 
omenesc (ideea precum că autoritatea are întotdeauna dreptate). De aceea, promovarea 
de către Kant a gândirii independente vine să elibereze stagnarea în gândire, obișnuința, 
imitația, prin îndemnul de a îndrăzni să ne folosim de propria rațiune. La nivel social, 
acestea determină un stil de gândire dogmatic, care instigă spre malițiozitate și ură.

Heidegger, dimpotrivă, susține că prejudecățile condiționează demersul exege-
tic, îl ușurează. Structura de anticipare a receptării se fundamentează pe previziuni, 
preconcepții, țin de structura intrinsecă a cunoașterii. cel ce vrea să înțeleagă un text 
efectuează mereu un travaliu proiectiv, el își proiectează un sens al întregului de în-
dată ce în text se ivește un prim înțeles: cercul hermeneutic devine un du-te-vino 
dintre preconcepții, anticipări și alteritatea propriu-zisă a textului. cercul hermeneutic 
dispune astfel de un sens ontologic pozitiv. rădăcinile noțiunii se regăsesc în retorica 
clasică. acest lucru este valabil pentru interacțiunea dintre întreg și părțile sale, care a 
fost la început o cerință pentru compunerea și scrierea textelor și, mai târziu, a devenit 
o cerință pentru înțelegerea lor corectă. platon afirmă în Phaidros că fiecare vorbire 
este constituită, asemenea unei ființe vii, din cap, picioare, centru și membre țesute 
împreună, astfel încât să formeze o unitate organică [3, p. 54].

prefixul „pre-” determină contextul temporal dinainte, o prejudecată ale că-
rei ramificații se întorc către momentul în care „se judecă”, se gândește o idee, se 
stabilește o normă. răspândirea acestei judecăți poartă numele de „pre-judecată”, for-
mându-ne percepția despre lume așa cum ne-a fost transmisă involuntar și devin la He-
idegger „pre-concepții”, „structuri-dinainte” [2, p. 176], locul unde se fundamentează 
înțelegerea. 
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astfel, existența unei „interpretări pure” e pusă sub semnul unei mari îndoieli. 
prejudecățile inerente contextului istoric și cultural determină, într-o anumită măsură, 
înțelegerea. atunci când este determinatoare și implicită procesului, devine dispensată 
de posibilitatea recunoașterii  și lipsită de temeiul unei judecăți ca atare, atribuin-
du-se trăsături precum nonreflexivitatea, dificultatea în recunoaștere, inflexibilitate. 
poziționarea din-afară și, într-o anumită măsură, neîncrederea în veridicitatea aces-
teia îi descoperă existența. conform scrierilor lui H.g. gadamer, „orice suspendare 
a prejudecăților are structura unei întrebări” [2, p. 405] care nu neapărat o înlătură, 
ci o activează în perceperea propriei invalidități sau existență. ne întrebăm acum în 
ce măsură conștientizarea prejudecăților/presupozițiilor,  apărute pe parcursul lecturii 
părților din întreg, ar putea elibera spațiu posibilităților de sens și intenției textului ca 
atare.

așadar, prejudecățile și preconcepțiile determină ontologic demersul interpre-
tativ în întâlnirea cu un anumit text artistic, reprezintă o parte consecventă a acestui 
proces. 

Drept metodă de diminuare a impactului negativ al anticipărilor ar putea fi dez-
voltarea lor în propriul text, iar produsul final ar deveni un rezervor de prejudecăți. 
articularea prejudecăților conturează existența lor, implicit totodată deschiderea către 
problematizarea validității existenței, natura, originea, impactul produs cu întâlnirea 
unei idei originale. acceptarea alterității textului și deschiderea către domeniul necu-
noscutului, dincolo de fluxul de gânduri cu care ființa umană s-a obișnuit. 

alcătuit din părți, textul capătă sens atunci când acestea „conlucrează” în redarea 
a ceva din perspective diferite, între timp „geniale”, ceva ce am putea caracteriza drept 
inedit, original, fascinant, neașteptat, negândit, nou, surprinzător, curios, suspicios etc. 
gustul marcat de genialitate, de punctul în care se armonizează imaginația cu rațiunea: 
un „spirit vitalizant”, „avânt liber al inventivității”, „originalitate creatoare de mode-
le”. autorul tocmai prefigurează întregul textului așa cum este, liantul unificator al 
părților, armonizarea propriu-zisă. De partea cealaltă, cititorul observă și ia în calcul, 
pe rând, părțile, armonizându-le la final, înțelegând într-un mod mai obiectual textul, 
descoperind tot mai multe legături între părțile care vin către o idee, un sens. De aceea, 
cititorul receptează și relevă mult mai multe înțelesuri și conexiuni între părți decât ar 
fi putut prevedea autorul, care e marcat de ademenirea întregului. oglinda în care se 
întâlnesc, dinspre ambele părți, autorul și cititorul parcurge un traseu dinspre întreg și 
părți, dinspre părți spre întreg și tocmai existența unui întreg permite dezmembrarea 
și asamblarea lor. 

Într-un atelier de lectură cu elevii dintr-a vI-a am mizat pe lectura anticipativă a 
textului semnat de scriitorul italian pentru copii gianni rodari, „giacomo de cristal”. 
textul e despre un băiețel transparent la care te puteai uita așa cum te uiți prin aer sau 
apă. I se vedea inima cum bate și gândurile cum țâșneau ca niște pești colorați într-un 
acvariu. Minciunile i se vedeau ca o minge de foc, de aceea nu le spunea, iar tainele 
prietenilor săi – o minge neagră rotindu-se în piept. Din păcate însă, în țara lui veni la 
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putere un dictator nemilos, iar pentru popor începu o perioadă de violență, de nedrep-
tate și nefericire. cine îndrăznea să protesteze dispărea fără urmă. cine se răzvrătea 
era împușcat. Săracii erau persecutați, umiliți și jigniți în mii de feluri. giacomo însă 
nu putea să tacă. chiar dacă nu deschidea gura, gândurile sale vorbeau în locul lui: era 
transparent și toți îi puteau citi pe frunte disprețul și dezaprobarea pentru nedreptățile 
și brutalitățile tiranului. apoi, pe ascuns, oamenii își repetau gândurile lui giacomo și 
începeau să spere. tiranul porunci atunci ca giacomo de cristal să fie arestat și aruncat 
în temnița cea mai întunecată [4, p. 154].

Făcând o pauză în lectură, preconcepțiile, anticipările elevilor după ce giacomo 
de cristal fusese aruncat în temniță au fost diverse, precum:

De tristețe, giacomo s-a pătat cu culori întunecate, culori spălăcite și nu mai 1. 
putea vedea nimic decât asta.

giacomo i-a molipsit pe ceilalți oameni cu transparența lui și începuse să pre-2. 
dea oamenilor din jur întemnitați ce înseamnă „adevărul” și cum să-l spui fără teamă.

atingându-i, giacomo îi făcea transparenți pe ceilalți, și împreună au creat o 3. 
lume nouă.

nu l-au putut întemnița, pentru că lumina din interior îi orbea pe oamenii răi.4. 
putea comunica prin transparența sa cu părinții, la fel transparenți, și au venit 5. 

să-l salveze.
prin lumina lui, i-a șters întunericul din inima tiranului și închisoarea s-a go-6. 

lit.
giacomo a plâns mult și transparența i s-a spălăcit și lacrimile au inundat 7. 

temnița.
Lacrimile lui giacomo erau tari ca diamantul și au spart temnița, eliberându-i 8. 

pe oameni ș.a. 
În text, de fapt, pereții celulei în care fusese închis giacomo deveniră transparenți, 

și-n urma lor la fel deveniră pereții din întreaga închisoare, ba chiar și zidurile exteri-
oare. noaptea, închisoarea răspândea în jur o lumină nemaivăzută, iar tiranul în palatul 
său poruncea să fie trase toate draperiile ca să n-o vadă, dar tot nu reușea să doarmă. 
chiar și în lanțuri, giacomo de cristal era mai puternic decât el, pentru că adevărul 
e mai puternic ca orice. anticipările elevilor tocmai au relevat sensul textului, mizat 
pe adevăr și puterea acestuia; pe transparența adevărului în detrimentul întunecimii 
minciunii. 

așadar, examenul prejudecăților constă tocmai în adevăr sau falsitate, cunoaștere 
sau ignoranță. așa cum susține gadamer, e nevoie „de conștientizarea propriei 
tendențiozități pentru ca textul însuși să se înfățișeze în alteritatea sa” [2, p. 408]. Inter-
pretul „nu poate separa în prealabil prejudecățile productive care îi permit înțelegerea 
de prejudecățile care o împiedică și duc la neînțelegeri”. Însă de multe ori, grație 
fundamentărilor din trecut, a experienței de viață și de lectură, a normelor umane de 
conduită, proiectările de sens anticipative emerg din aceste structuri-dinainte, gânduri 
pregândite și sunt valide ca atare. aceste structuri emerg într-o continuă ajustare cu 
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noile idei și concepții care survin la întâlnirea cu obiectul creației, cu „produsul spiri-
tului”, cu textul artistic.
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„oamenilor le place să păstreze anumite distanțe între ei și alți oameni sau lucruri. 
Iar această bulă invizibilă a spațiului care constituie «teritoriul» fiecărei persoane este 
una dintre dimensiunile cheie ale societății moderne” [1].

Internetul a creat o comunitate globală între oamenii de diferite viziuni și forme de 
gândire, inclusiv a celor interesați în filosofie care se adaptează secolului în care se află, 
astfel că în epoca comunicațiilor digitale este firesc ca discursul filosofic să cerceteze 
tematica specifică acestei perioade de timp.

evoluția relațiilor în acesta conjunctură a noii societăți numită digitală, 
comunicațională, informațională ar presupune necesitatea explorării relațiilor dintre te-
oria comunicării și domeniile tradiționale ale filosofiei, cum ar fi ontologia, filosofia 
limbajului, epistemologia, filosofia socială, filosofia politică și etica. Sub acest aspect, e 
nevoie de reflecție filosofică asupra comunicării din perspectiva științelor comunicării, 
care poate duce la noi interogări și practici care ar putea elucida dezbaterile deschise 
și gândirea critică, în primul rând, în mediul virtual online, reflectându-se în realitatea 
obiectivă cotidiană, prin aceasta descoperind noi orizonturi de gândire și reflecție.

Discursul este un anumit eveniment comunicativ de tip verbal sau scris articulată 
de obiectivare a conținutului conștiinței, determinată de tipul de raționalitate dominant 
într-o „tradiție semnificativă în interacțiunea socioculturală” (teun a. van Dijk) ale unei 
anumite comunități [2].

Menționăm că spațiul comunicativ modern se caracterizează printr-o diversitate de-
osebită asociată cu coexistența multor sfere comunicative, precum, de exemplu, sfera 
politică, medicală, pedagogică, științifică etc., este oportun să se evidențieze un set de 
tipuri discursive care să demonstreze trăsăturile lor specifice unice. tipul de discurs este 
determinat de participanții la comunicare, scopurile comunicative, atitudinile și mediul 
comunicativ în care funcționează. Discursul este o unitate complexă a practicii limbajului 
și a factorilor externi acesteia, fiind semnificativi și care se manifestă în forme accesibile 
percepției senzoriale necesare înțelegerii textului, adică oferă o idee despre agenții comu-
nicării, atitudinile și scopurile acestora fiind condiție pentru producerea și perceperea me-
sajului. Discursul, în primul rând, este vorbirea cufundată în viață, într-un context social; 
din acest motiv, conceptul de discurs este rar folosit în raport cu textele antice. 
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Filosofia discursului este înțeleasă ca un set complex de practici lingvistice impli-
cate în formarea ideilor despre obiectul pe care acestea îl implică. În căutările „arheo-
logice” și „genealogice” ale lui Foucault, discursul acționează ca un fel de instrument 
de cunoaștere, reprezentând o abordare foarte neconvențională a analizei culturii [3]. 
Foucault nu este interesat de sensul denotativ al enunțului, ci, dimpotrivă, de scăderea în 
discurs a acelor sensuri care sunt subînțelese, dar rămân neexprimate, ascunzându-se în 
spatele fațadei „deja spusului”, în legătură cu aceasta, problema analizării „evenimentu-
lui discursiv” se pune în contextul condițiilor extralingvistice pentru apariția discursului 
economic, politic și al altora care l-au asistat, deși nu i-au garantat apariția.

Spațiul „practicilor discursive” este condiționat de capacitatea de a potrivi în vorbire 
evenimente cu diversă temporalitate, trecând din puterea identificării culturale, reprodu-
când dinamica realului. În discurs, Foucault descoperă o putere specifică de pronunțare, 
înzestrată cu puterea de afirmație. a vorbi înseamnă a avea puterea de a vorbi. În acest 
sens, discursul lui Foucault este asemănător cu orice altceva în societate – este același 
obiect al luptei pentru putere.

realizarea discursului după anumite reguli de sintaxă și semantică formează un 
câmp semantic, adică o categorie care cuprinde toate cuvintele ce acoperă domenii apro-
piate destinat transmiterii anumitor semnificații, vizează o acțiune de comunicare cu 
propria pragmatică.

În acest sens, discursul este un „limbaj în limbaj”, am putea spune metalimbaj, adi-
că un anumit vocabular, semantic, pragmatic și sintactic în actele de comunicare verbală 
și textuală.

Discursul este privit nu numai ca o secvență coerentă de unități ale structurii ling-
vistice care după volum depășește propoziția, ci ca un set integral de unități organizate 
funcțional pentru transmiterea contextelor și conotațiilor sensurilor.

În același timp, contextul include parametri lingvistici, extralingvistici și pragma-
tici: mediul fizic al textului, situația, contextul, intertextul și participanții la comunicare. 
tipul de discurs este determinat de participanții la comunicare, scopurile comunicative, 
atitudinile, mediul comunicativ care este un tip de interacțiune activă între obiecte de 
orice natură, implicând schimb de informații. 

realitatea modernă se caracterizează printr-o varietate de mijloace tehnice de co-
municare (comunicații telefonice, comunicații mobile, mesaje SMS etc.), însă Internetul 
este cel mai multidimensional, oferind o gamă largă de oportunități de comunicare care 
sunt „virtuale”. 

termenul de „virtual” este proprietatea unei entități de a emita forma și unele trăsă-
turi foarte apropiate sau chiar identice cu cele ale unui obiect real.

comunicarea în discursul virtual este tratată ca anonimă, ceea ce este asigurat de 
nereprezentarea fizică a comunicanților pe Internet. trebuie remarcat faptul că anonima-
tul nu este inerent tuturor genurilor de discurs virtual. De exemplu, e-mail-ul sau unele 
forumuri presupun comunicarea unor comunicanți care sunt personal cunoscuți în reali-
tate. cu toate acestea, anonimatul, cel puțin potențial, este caracteristic tuturor genurilor 
de discurs virtual, de vreme ce cel care comunică poate schimba porecla, adresa de e-
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mail etc. anonimatul drept caracteristică a discursului virtual este deosebit de pronunțat 
în chat și impune anumite caracteristici specificului comunicării prin chat.

cu referință la autorii Jean Baudrillard, albert Borgmann, Daniel J. Boorstin, neil 
postman și Umberto eco care au cercetat Hiperrealitatea, care este o incapacitate a 
conștiinței de a distinge realitatea de o simulare a realității, în special în societățile post-
moderne avansate din punct de vedere tehnologic [4].

Hiperrealitatea este văzută ca o condiție în care ceea ce este real și ceea ce este 
virtual sunt combinate perfect, astfel încât să nu existe o distincție clară între ele. Hiper-
realitatea permite combinarea realității fizice cu realitatea virtuală și a inteligenței umane 
cu inteligența artificială – combinația acestora formează o realitate augmentară.

În cadrul conceptului de hiperrealitate, dezvoltat de Baudrillard, se constată o 
„schimbare radicală a relației dintre istorie și viața de zi cu zi, între sfera publică și cea 
privată”.

Concluzie: Filosofia discursului comunicativ este înțeleasă ca un set complex de 
practici lingvistice implicate în procesul de transmitere și recepționare a informațiilor. 
Fiind încapsulată într-un mediu virtual care creează la interlocutori o formă adaptivă de 
recepționare (un adaos la realitatea obiectivă senzorială), o condiție în care ceea ce este 
real și ceea ce este virtual sunt combinate perfect. această hiperrealitate denumită rea-
litate augmentară ca un produs de comunicare tehnologizat reprezintă un fenomen care 
se manifestă prin o „schimbare radicală a relației dintre istorie și viața de zi cu zi, între 
sfera publică și cea privată”.
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Scopul acestui articol este de a examina modul în care M.eliade și L.Blaga se 
ocupă de studierea categoriei experienței religioase, considerată o parte naturală a 
experienței umane. astfel, corespondențele spirituale ale acestor gânditori au ca obiec-
tiv primordial căutarea sensului vieții. argumentele metafizice ale filosofilor numiți 
constituie o hermeneutică creativă și o misiune ambițioasă pe care și-au propus-o pen-
tru a modifica condiția umană; constituie, de asemenea, o tehnică spirituală susceptibi-
lă de a modifica însăși calitatea existenței. ,,Hermeneutica creativă” a lui Mircea elia-
de și Lucian Blaga atrage atenția ca metodă care deschide noi posibilități de depășire a 
limitelor cunoașterii și de captare a unor sensuri camuflate. Folosind atât rațiunea, cât 
și imaginația, eforturile lor au deschis noi perspective pentru omul modern, să „vadă” 
mesajul spiritual. L.Blaga a fost foarte mult interesat atât de cultură, cât și de religie 
ca domenii de investigație filosofică. Filosofia lui L.Blaga propune o metafizică care 
explică originea culturii și semnificația ei de neegalat pentru umanitate. Filosofia sa se 
străduiește, de asemenea, să explice relația dintre cultură și religie. L.Blaga consideră 
că religia este un produs cultural, dar nu consideră acest lucru ca un detriment pen-
tru religie. Dimpotrivă, după L.Blaga, religia este o expresie a creativității culturale, 
de aceea a acordat prioritate atât filosofiei culturii, cât și filosofiei religiei, explicăm 
relația dintre ele. M.eliade considera că modul omului de a fi în lume este să fie religi-
os, să trăiască experienţa sacrului. Deschiderea către sacru îl face pe Homo religiosus 
capabil să se cunoască pe sine cunoscând lumea. această dublă cunoaştere este esenţi-
ală, pentru că face din el un „om total”. prin aderarea la sacru, la transcendență, omul 
îşi revelează existența proprie, dimensiunile ei cele mai profunde și mai creatoare.

Din perspectiva lui Mircea eliade și Lucian Blaga, omul modern aspiră spre 
desăvârșirea spirituală proprie, adică, cu alte cuvinte, spre afirmarea omului total. viziu-
nile religioase tangențiale ale celor doi filosofi revelează sau ne revelează „omul total”, 
în sensul că descoperim, chiar la popoarele cele mai arhaice, o dimensiune spirituală care 
continuă de-a lungul întregii istorii a religiilor, chiar si la omul modern, care este în pro-
ces de desacralizare. experienţa descoperiri hermeneuticii religioase poate fi comparată 
cu o metapsihanaliză în sensul că metoda hermeneutică a acelor doi filosofi, căutarea 
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semnificaţiilor pe care le-a avut un anumit fenomen de-a lungul timpului şi care nu mai 
sunt evidente îl transformă pe exploratorul modern, are consecinţe existenţiale pentru 
cel care descoperă unitatea, nobleţea, valoarea ei. Destinul uman şi modul nostru de a 
fi în univers nu pot fi înţelese, appreciate, fără a studia aspectele experienţei religioase. 
În cercetările filosofice și religioase al lui Blaga și eliade descoperim importanţa sim-
bolismului nu numai în viaţa religioasă sau culturală a unui popor, a unei societăți, ci 
argumentele lor, teoriile sunt valabile la toate societățile, ,,afirmând o dată în plus pere-
nitatea sacrului – sacrul, elementul esenţial al condiţiei umane” [1, p.4] la eliade și la 
Blaga Marele anonim care „este un „tot unitar” de o maximă complexitate substanţială 
şi structurală, o existenţă pe deplin autarhică, adică suficientă sieşi. având întru totul 
conştiinţa că propunem un mit metafizic, atribuim Marelui anonim posibilitatea de a 
se „reproduce” ad indefinitum, în chip identic, aceasta fără de a se istovi si fără de a-si 
asimila substanțe din afară [2, p.28]. atât la Blaga, cât și la eliade, experiența religioasă 
reprezintă baza existenţei umane în lume. M.eliade a conștientizat că religia încorporea-
ză elemente de structură a conştiinţei şi nu doar expresia unui stadiu, un stadiu în istoria 
acestei conștiinte: ,,am înţeles că trăirea umană este în sine un act religios, deoarece 
alimentaţia, munca, sexualitatea, jocul, toate au o valoare sacramentală” [1, p.5]. altfel 
spus, a fi sau a deveni om înseamnă a fi o fiinţă religioasă. ,,omul, ca ordine şi complexi-
tate existenţială, ca mod de a fi şi ca orizont, reprezintă o primejdie, aproape debordantă, 
pentru Dumnezeu – de aceea Dumnezeu l-a făcut din nou. este singura însemnare ma-
nuscrisă datată: inofensiv, dar nu prin mutilare, cât prin „cenzură” şi prin „ înfrânare”. 
omul trăieşte datorită acestei împrejurări permanent între ispita de a se substitui Marelui 
anonim şi o renunţare și integrare în rânduieli, datorită unor dispozitive constituţionale 
secunde – dacă nu primare” [2, p.164-165]. Iar cenzurii transcendente „îi este supusă 
capacitatea cognitivă a omului şi «înfrânarea transcendentă», căreia îi este supusă capa-
citatea revelatoare a omului” [2, p.151]. 

aşadar, sacrul este pentru om realitatea absolută; model a tot ceea ce face el 
cu sens în viaţă, în orice acțiune socioculturală, politică, economică. corespondența 
religiozității la ambii filosofi solidarizează în permanență omul cu oportunități de 
deschidere prin simbol către cosmos, către lume, către propria existență. astfel se 
realizează reintegrarea într-un cosmos simbolic prin ritualuri cotidiene organizate, or-
donate, deoarece imită un model exemplar al ritualurilor, al organizării timpului și 
spațiului, care încorporează esența originii propriei ființe: ,,omul nu poate trăi în haos. 
casa, locuinţa, este orientată. ea se află într-un fel în centrul lumii. Fiecare casă din 
sat se află în centrul lumii. casa, cortul, coliba, la fel ca satul şi mai târziu, templul şi 
oraşul sunt create după un model exemplar de origine, să zicem, divină, transumană. 
organizarea unui spaţiu în jurul unui centru echivala cu întemeierea unei lumi în jurul 
unui axis mundi care leagă cerul, pământul şi regiunile inferioare. vedeţi, toate acestea 
presupun ideea că lumea a fost creată, prin urmare mitul cosmogonic explică sau mai 
degrabă povesteşte cum a luat fiinţă lumea, povesteşte că omul a fost creat” [1, p.5-6]. 
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credem că trebuie să ţinem cont de faptul că, la început, timp de sute de mii de ani, 
omul, Homo religiosus, trăia într-o lume mai bogată, pasionat mai mult de valorile 
religioase, mitologice, morale. Dar, odată cu desacralizarea cosmosului, omul modern 
a sfârşit prin a crede în posibilitatea de a repeta creaţiile cosmice. cele din urmă etape 
în desacralizarea nu numai a cosmosului, ci şi a lumii, a vieţii, a omului şi a istoriei 
nu au fost compensate religios. S-au propus alte teorii, alte speranţe, mai cu seamă 
alte ideologii. Din acest moment, existenţa umană a fost lipsită de semnificaţii. omul 
trăieşte astăzi fără model, fără creator, fără ţel, ajungându-se la acel tip de nihilism 
anunţat de nietzsche, atunci când vorbea de „moartea lui Dumnezeu”. asistăm acum 
la criza omului modern. omul modern a refuzat experienţa religioasă ca posibilitate 
de cunoaştere, a refuzat în acelaşi timp structurile mentale, structurile spirituale ale 
religiei. nu a refuzat doar creştinismul, ci orice posibilitate a unei experienţe şi a unei 
gândiri mitologice sau religioase. Se ajunge astfel la ultima treaptă a desacralizării: 
camuflarea sacrului sau, mai bine zis, identificarea acestuia cu profanul prin prisma 
„teologiei morţii lui Dumnezeu”. Din acest punct de vedere, M.eliade a încercat, poate 
din disperare, dar şi dintr-un anume optimism (cu rădăcini adânci în fiinţa umană), să 
găsească o replică la o lume desacralizată şi devalorizată religios, acceptând faptul 
că religia monoteistă, singura care contează pentru occidental nu mai este ce era în 
timpul iudaismului și al creştinismului clasic, deoarece Dumnezeu a murit, şi totuşi se 
menține și se încurajează recomandarea să rămânem în continuare ,,religioşi”. M. elia-
de speră și e convins că tragismul existenței omului modern va constitui o perspectivă, 
o deschidere, va fi şi o sursă de creativitate, originală, neprevizibilă până acum, dacă 
nu cu totul transformatoare, cel puţin reactualizantă. putem identifica un optimism ra-
portat la realitatea care pare a prezice un viitor cu consecinţe existenţiale și creatoare, 
culturale. ,,Sterilitatea, plictisul, ideea decadenţei, a sfârşitului, simptome care au fost, 
care încă sunt contemporane şi foarte la modă ca şi acum 30-40 de ani, cred că vor fi 
abolite prin simplul fapt că deschiderile către alte lumi spirituale, către alte universuri 
imaginare nu pot rămâne fără rezultat, fără efect” [1, p.9]. 

În concluzie, menționăm că M.eliade și L.Blaga, prin abordările lor metafizice, 
ne oferă un exemplu remarcabil al deschiderii intelectuale și spirituale. corespondența 
religiozității dintre acești doi filosofi poate fi calificată ca o „corespondenţă spirituală” 
și este menținută de un interes comun în studiul interdisciplinar al religiei și prin ele-
mente culturale comune, dar distincte în temele lor specifice şi în multe cazuri în meto-
dologiile lor. Descoperindu-le, se face o impresie de libertate intelectuală neîngrădită, 
fiecare om argumentând si valorificând pentru propria sa perspectivă sau concluzie. 
Lucian Blaga si Mircea eliade își aduc expertiza pe teme de religie și filosofia lor este 
o dovadă convingătoare că studiul interdisciplinar al filosofiei și al religiei există și 
prosperă. prin aceasta marii filosofi români adaugă noi perspective proprii, creând o 
nouă, mai profundă, mult mai sofisticată, mai completă filosofie a culturii, iar apoi ei 
integrează această nouă creație într-un complet sistem filosofic. 
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Deosebit de importantă devine sarcina studierii și cunoașterii patrimoniului spiritu-

al național, a interacțiunii și conlucrării dintre culturi în perioada actuală, perioadă a glo-
balizării și mondializării, când se acutizează necesitatea accentuării continuității în dez-
voltarea tuturor domeniilor, inclusiv a gândirii filosofice, necesitatea sensibilizării asu-
pra semnificației și valorii moștenirii spirituale naționale în afirmarea identității noastre, 
a încadrării ei în spiritualitatea universală. În acest context, este justificată actualitatea, 
importanța și relevanța studierii operei celor mai reprezentativi filosofi români contem-
porani – Lucian Blaga, constantin rădulescu-Motru, Dumitru D. roşca, p.p.negulescu, 
Mircea Florian, nae Ionescu, Mircea vulcănescu, Mircea eliade, Ștefan Lupașcu, emil 
cioran ș.a. erudiți, de formare enciclopedică, promotori de noi paradigme, deosebit de 
receptivi față de descoperirile științifice și orientările de gândire ale timpului lor, gândi-
torii români menționați au abordat un șir de probleme de ontologie, gnoseologie, axiolo-
gie, filosofie a istoriei, filosofie a culturii, filosofie socială etc., unele aspecte ale viziuni-
lor lor fiind insuficient cercetate, în special, prin prisma unui studiu comparativ, fapt ce 
ne propunem să abordăm în cercetările noastre. Studiul acestor probleme, inclusiv prin 
comparație și analiza confluențelor de idei, este important și relevant din considerentele 
că elucidează mai complet și profund moștenirea filosofică a unor personalități notorii 
ale culturii române, evidențiază asemănările, consonanțele de idei cu filosofia europeană 
și universală, dar și specificul, originalitatea discursului lor filosofic. 

În această ordine de idei, studiind sursele care l-au influențat în creația sa pe 
L.Blaga, vom evidenția cele indicate de el însuși: „am învățat enorm de la Kant, dar tot 
așa de mult de la alexandrini și de la Sfinții părinți. Sistemul meu este o sinteză creatoare 
între aceste extreme”[5, 20]. În lucrarea Spațiul mioritic, Lucian Blaga, analizând natura 
influențelor, distingea următoarele tipuri de influențe: influențe modelatoare, adică imi-
tatoare, influențe catalitice, adică stimulatoare și „genuri mixte de influențare”. el con-
sidera că marea cultură franceză, cu caracterul ei dominant clasic, a exercitat în cultura 
românească o influență modelatoare, iar cultura germană, dominant romantică, a exerci-
tat mai mult o influență de natură catalitică, fiind „un agent prielnic unei reacții de sine 
stătătoare… ce înlesnește un joc în care nu intră” [2, p.317]. Desigur, analizând și apre-
ciind influențele străine, nu poate fi ignorată influența întregii spiritualități autohtone.
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De asemenea, sistemul filosofic al lui c. rădulescu-Motru are la bază filoso-
fia lui Im. Kant, filosoful roman acceptând apriorismul timpului și spațiului „ca for-
me ale percepției noastre prin mijlocirea cărora putem ajunge la sinteza în stare să ne 
îmbogățească cunoștințele” [7, p.68]. De rând cu Im.Kant, asupra concepției filosofice 
a lui c. rădulescu-Motru o influență pronunțată au exercitat W.ostwald, Fr.nietzsche, 
W.Wundt. Din opera lui W.ostwald, c. rădulescu-Motru a reținut ideea unui cosmos 
energetic și reacția împotriva filosofiei speculative. W.Wundt a influențat activitatea lui 
îndeosebi în vederea criticii spiritualismului și a fundării psihologiei pe baze științifice. 
Dar, ca și în cazul energetismului lui W.ostwald, c. rădulescu-Motru va încerca o 
depășire a lui W.Wundt în sensul criticii paralelismului psihofizic admis de savantul 
german ca valid din punct de vedere științific.

Mircea eliade, personalitate complexă, cu preocupări în mai multe domenii, a fost 
influențat de lucrările lui rudolf otto, de filosofia indiană etc., însă și-a manifestat origi-
nalitatea, în primul rând, ca istoric și filosof al credințelor și religiilor. el argumentează 
că prin înţelegerea miturilor, simbolurilor, riturilor, credinţelor, imaginarului, noi cu-
noaştem modul de a fi al omului arhaic, originar, care şi este omul autentic, fundamental, 
antrenat într-un efort disperat de a nu pierde contactul cu fiinţa, cu absolutul, iar prin 
aceasta dobândim posibilitatea de a ne înţelege mai bine pe noi înşine, de a descoperi 
sensul şi valoarea propriei noastre fiinţe şi, totodată, de a clarifica geneza omenirii. Ma-
joritatea situaţiilor asumate de omul arhaic nu au dispărut fără urmă, ci „au contribuit 
la a ne face ceea ce suntem astăzi, fac parte deci din propria noastră istorie”, menționa 
M.eliade [6, p.187]. Ideile lui M.eliade despre sacru au fost înalt apreciate de p. ricoeur, 
care afirma: „Descoperind cu dumneavoastră această mare stabilitate a universului, am 
devenit capabil să rezist altor tentaţii şi, în primul rând, tentaţiei de a reconstrui ansam-
blurile mitice pe baza structurilor formale indiferente la semnificaţia conţinutului lor” 
[1, p.112]. 

referindu-ne la creația lui Mircea vulcănescu, pornim de la izvoarele spirituale și 
confluențele de idei și teme abordate pe care gânditorul le indică în lucrarea sa funda-
mentală Dimensiunea românească a existenței: preocupări de tipologie a culturii, ur-
mându-l pe Scheler, c. rădulescu-Motru, I.petrovici, v. pârvan, L. Blaga ș.a. [8]. 

constantin noica, la rândul său, fiind un excelent cunoscător al istoriei filosofiei, în-
deosebi al lui platon, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, desigur, a fost inspirat de acești 
filosofi în creația sa. totodată, vasta cultură istorico-filosofică de care dispunea c.noica 
i-a determinat creaţia originală, a constituit un „mediu” în care el şi-a implantat propriile 
sale idei. De exemplu, de Heidegger noica diferă prin ideea că ființa se manifestă în 
oricare lucruri, nu doar în realități privilegiate, și, de asemenea, prin înțelegerea ființei ca 
model (proiect), în funcție de care se desfășoară procesualitatea lucrului. esențială pen-
tru concepția lui noica este distincția dintre simpla devenire (sau devenirea ca devenire), 
specifică lucrurilor, și devenirea întru ființă, specifică omului [4, p.87]. 

În urma cercetării condițiilor de dezvoltare, a cadrului teoretico-metodologic al 
constituirii filosofiei românești contemporane, a ideilor gânditorilor români, conchidem 
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următoarele: secolul al XX-lea se caracterizează ca fiind o perioadă a marilor schimbări, 
ceea ce a dus la formarea unei lumi noi, cu un nou sistem de valori. Filosofia românească 
a acestei etape este dominată de diverse curente și tendințe. Din aceste considerente, ana-
liza cât mai completă și mai profundă a operei filosofice a unor personalități notorii ale 
acestei perioade, evidențierea unor asemănări, consonanțe de idei cu filosofia europeană 
și universală, dar și a specificului, a originalității discursului lor filosofic contribuie la 
cunoașterea trăsăturilor caracteristice şi a specificului filosofiei româneşti din această 
perioadă, la evaluarea cât mai obiectivă a sistemelor filosofice elaborate, identificând 
stilurile de filosofare și importanța lor în abordarea și soluționarea problemelor ce țineau 
de dezvoltarea cunoașterii filosofice și științifice, de specificul dezvoltării civilizației ro-
mâne moderne, de realizarea idealului unității naționale, de democratizarea reală a vieții 
politice etc. Suntem convinși că studierea și valorificarea argumentată a ideilor filosofi-
ce ale gânditorilor români contemporani, evidențierea tangențelor, dar și a specificului 
filosofiei românești în raport cu filosofia europeană, punerea în evidență a concluziilor 
trase de gânditorii români la cele mai importante și actuale asupra temelor de reflecție 
filosofică, contribuie, în mare măsură, la o conștientizare mai clară a identității culturale 
naționale și la promovarea unei culturi europene coerente și comune, bazată pe valori 
umaniste ca scop și ideal al tinerei generații, spre integrarea în modelul cultural euro-
pean. 
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Discursul repetat reprezintă, în cadrul comunicării, un fragment recognoscibil de 
toți interlocutorii care vorbesc în aceeași limbă sau, în expresia lui eugen coseriu, e 
„ceea ce s-a spus deja”. asemenea „bucăți de-a gata” sunt uneori puțin modificate, în 
funcție de situația concretă, dar se pornește de la semnificația lor de bază. Formele dis-
cursului repetat care corespund unor texte întregi (sau unor fragmente de texte cu sens 
complet), cum sunt citatele, proverbele şi welleris-mele, sunt considerate de eugeniu 
coseriu „tradiţii literare inserate în tradiţia lingvistică”, cuvenindu-se a fi studiate de 
lingvistica textului [apud: 1].

ca forme prestabilite, făcând parte din arsenalul discursului repetat, proverbele şi zi-
cătorile se înscriu în domeniul brevilocvenţei şi fac parte, în primul rând, din patrimoniul 
limbajului popular, fiind utilizate din plin în creaţia populară, care este reprezentată prin texte 
relativ scurte, ce pot fi memorizate mai uşor. pentru a suplini lipsa de cuvinte şi a-şi fixa o 
serie de puncte de reper, naratorul „recurge la expresii, la proverbe şi zicători, care, alături de 
unităţile morfologice, de formulele fixe şi de lungimea medie a întregului, formează scheletul 
construcţiei. Încadrând cuvintele în contexte stabile, proverbele şi zicătorile reduc aria poli-
semiei. ele mai au şi marele avantaj de a ocoli redarea crudă a unor constatări, poate nu tot-
deauna plăcute, lăsând adesea pe interlocutor să presupună intenţiile vorbitorului” [2, p.99]. 
ca forme fixe, preexistente textului, proverbele şi zicătorile fac parte din acele automatisme 
ale vorbirii şi scrierii, care, pe de o parte, dau expresivitate enunţului, iar pe de altă parte, îi 
conferă un caracter de şablon, fapt pentru care unii critici considerau proverbul drept un cli-
şeu imuabil şi rigid, folosirea lui trădând lipsă de imaginaţie şi servilism intelectual; astfel de 
afirmaţii impuneau o atitudine rezervată faţă de mijloacele lingvistice supercreditate odinioa-
ră. pe de altă parte, unele dintre aceste „frânturi de sisteme filozofice, frânturi de psihologie, 
frânturi de mare pamflet” convin încă gusturilor celor mai rafinate, căci, după cum scria 
L.Blaga, „cunoaştem proverbe româneşti, care prin fineţea lor par cuvinte dintr-o conversaţie 
spirituală ce are loc mai mult între zei rustici decât între ţărani” [3, p. 10].

 S-a accentuat, în repetate rânduri, că proverbele şi zicătorile reprezintă viziunea 
unui popor asupra lumii, căci caracterizează cu maximă precizie şi în spiritul tradiţiilor 
etnosului respectiv o situaţie sau un fenomen. 
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Omul sfinţeşte locul; găsise un sat fără câini şi se plimba fără băţ; Omul nostru 
era un om de aceia căruia-i mănâncă câinii din traistă; dacă s-a da baba jos din căruţă, 
de-abia i-a fi mai uşor iepei; paza bună trece primejdia rea; ce-i în mână nu-i minciună; 
pieleа rea şi răpănoasă, ori o bate, ori o lasă ; ce ţi-i scris în frunte ţi-i pus. 

proverbele şi zicătorile reprezintă un mod de gândire, o viziune, o experienţă ge-
neralizată a unui popor, formulată în limba respectivă, de aceea de multe ori anume prin 
traducerea lor integrală, ca text, se poate scoate în evidenţă şi sensul, dar şi expresivi-
tatea, sugestia metaforică sau simbolică pe care o conţin. În traducere se menţine inde-
pendenţa textuală a proverbelor şi zicătorilor prin redarea cuvintelor-cheie. De exemplu, 
în basmul „Harap alb” de I.creangă majoritatea expresiilor introduse prin vorba ceea 
sau sinonimele respective sunt traduse ca texte independente, şi nu prin echivalentele 
posibile din limba – ţintă, cf.: 

rom.-fr.-rus.: vorba ceea: apără-mă de găini, că de câini nu mă tem – le vieux 
dicton dit vrai: Défendez-moi contre les oisons, car les chiens je ne les crains – ведь 
верно сказано: защити меня от кур, а собак я не боюсь; fetele împăratului însă 
priveau la verişor cum priveşte câinele pe mâţă şi li era drag ca sarea-n ochi – el-
les regardaient leur „cousin” du même oeil qu’un chien regarde un chat; а царевны 
смотрели на братца как собака на кошку и был он им люб как соль в глазу; 

rom.-rus.: vorba ceea: găsise un sat fără câini şi se plimba fără băţ – как 
говорится: нашел село без собак, и гуляет без палки; vorba ceea: capra sare masa 
şi iada casa – как говорится: козел через стол, а козленок – через дом 

ca formule care generalizează o situaţie, proverbele şi zicătorile pot fi utilizate 
în calitate de comentariu şi atunci, chiar în textul original, se găseşte o justificare a 
apariţiei lor. În planul sintagmatic extins la întregul text în care este înglobat, „enun-
ţul gnomic îşi actualizează propriul plan semantic din perspectiva funcţiei specifice 
de comentariu în legătură cu lumea evenimenţială concretă, determinând actualizarea 
procesului de reflexie, pentru a se putea trece dincolo de accidentul fenomenal. pro-
verbul se impune ca un criteriu de interpretare a raportului dintre fiinţa umană şi lume; 
prin aceasta, îşi relevă esenţa sa sapienţială, actualizându-şi caracterul axiomatic al se-
manticii predicaţiei, care guvernează planul semantic global al enunţului” [4, p.133]. 
Judecăţile care au calitatea de constatare a unui adevăr general pot fi formulate la 
fel în diferite limbi, de aceea semnificaţia lor se menţine în procesul traducerii. De 
exemplu, panait Istrati foloseşte în textul său scris în franceză proverbe româneşti tra-
duse, arătând care este limba de origine, iar în varianta românească a lucrărilor acestea 
capătă forma originală tradiţională: 

fr.-rom.: Leur garde-robe git dans des caisses mal commodes. C’est ridicule! Et ce 
sont justement les Roumains, qui possèdent ce dicton admirable: Parle selon la façon de 
t’habiller; ou habile-toi selon ta façon de parler. – Hainele le ţin în lăzi la care umbli cu 
greu. E caraghios! Şi cine? Tocmai românii, care au un proverb minunat: „ori vorbeşte 
cum ţi-e portul, ori te poartă cum ţi-e vorba”! 

Le débout de mon histoire me fait penser au fameux proverbe roumain: Quand un 
Tsigane devient empereur, il commence par faire pendre son père – Începutul povestirii 
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mi-aduce aminte de vestita zicală românească: Ţiganu când s-a văzut împărat mai întâi 
pe tat-su l-a spânzirat 

Il croyait sincerement en Dieu – mais affirmait, conformement au dicton rouma-
in: – Jusque chez Dieu, on peut etre devoré par les Saints! – credea în Dumnezeu cu 
adevărat – dar, după vorba românească – spunea: „Până la Dumnezeu te mănâncă 
sfinţii!”. 

 Deoarece printr-un proverb se face o prezentare a situaţiei, o constatare de ordin 
general, această semnificaţie poate fi redată într-o formă neutră, fără a se recurge la ele-
mentele de metaforizare specifice expresiei din original. Însă textul rezultat nu mai are 
conotaţiile stilistice ale sursei, a cărei expresivitate este omisă. ex.: 

rom.-rus.-fr.: vorba ceea: frica păzeşte bostănăria – как говорят: страх огороды 
бережет (literal: frica păzeşte grădinile); L’autre dit vrai: la peur est le meilleur gar-
dien (literal: frica este cel mai bun paznic); 

rom.-fr.: vorba ceea: fiecare pentru sine croitor de pâine – on dit bien: chacun est 
l’artisan de sa fortun (literal: fiecare este făuritorul destinului său);

vorba veche: tot un bou ş-o belea – comme le dit le vieil adage: chacun à sa propre 
manière de se comportent (literal: fiecare cu propria sa manieră de a se comporta).

aceste forme ale expresivităţii conservate în limbajul popular conferă textului ar-
tistic un şir de valori estetice, care pot fi recuperate în totalitate numai din limba în care 
a fost scrisă opera. În acest sens, lingvistul român D. caracostea, eminent cercetător 
al expresivităţii limbii române, scria: „Baladele, basmele, proverbele, tocmai pentru că 
au o răspândire mondială, pot fi privite, ca şi traducerile, drept o geografie a mijloace-
lor expresive. nu tema, care e adesea universală, ci expresia, întrucât este proprie, dă 
valoarea. traducând o pagină din creangă în limbile înconjurătoare şi subliniind acele 
expresii şi imagini care nu-şi pot avea echivalentul direct în nici una dintr-aceste limbi, 
prin învederarea rezistenţelor stabilim ceva din poziţia românească faţă de felul de a 
vedea lumea” [5, p.221].
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RUSSEV, Eugeniu (24.12.1915, cubei, Bolgrad, reg. odesa, azi Ucraina – 
17.05.1982, chişinău), specialist în istoria medie, arheografie şi filologia română. Doctor 
în istorie (1951), membru corespondent al academiei de ştiinţe a Moldovei (1961). a 
absolvit Liceul „alexandru Donici” din chişinău, Facultatea de Litere şi Filosofie a Uni-
versităţii din Bucureşti (1939) şi doctoratul la Institutul de Istorie al aş a UrSS, cu o teză 
despre Viaţa şi opera lui Grigore Ureche (Moscova, 1951). a activat în calitate de şef de 
bibliotecă la catedra de filologie slavă a Universităţii din Bucureşti (1939-1940), cercetă-
tor ştiinţific (1943-1952), secretar ştiinţific, şef de sector şi director (1961-1970) al Insti-
tutului de Istorie al aşM, iar din 1970 – cercetător ştiinţific superior la Institutul de Limbă 
şi Literatură al academiei de ştiinţe a Moldovei. Întreaga activitate a lui E. R. s-a axat pe 
munca de valorificare a moştenirii istorice şi literare. Studiile sale denotă o fundamentală 
cunoaştere a culturii medievale româneşti, un indice important constituindu-l impresio-
nanta bibliografie şi meticulozitatea analizei. a conturat „un tablou veridic în linii mari al 
cronografiei noastre” (n. Bileţchi), înlesnind accesul cititorului la opera marilor înaintaşi. 
Dincolo de tenta sociologizantă, contribuţia lui E. R. rămâne un segment important al 
procesului istorico-literar, care, la eventuale revalorizări, nu va putea fi neglijat.

promovarea cărţii vechi româneşti în Basarabia impune mai multe nume. Mă gân-
desc la pavel Balmuş, vlad chiriac, valentina pelin, victor cirimpei, nicolae Dabija, 
laborioşi şi impetuoşi şi plecaţi atât de necruţător de repede. La multele, nuanţatele pro-
iecte ştiinţifice/culturale, în care se implică de ani buni andrei eşanu, gheorghe Bobână, 
Mihai cimpoi, vladimir Beşleagă. rândurile care urmează sunt însă despre cel care 
deschide şirul, mare-mic, al personalităţilor care s-au devotat acestui domeniu – eugeniu 
russev – figură singulară în spaţiul cultural basarabean, cel care, cu râvnă, meticulozita-
te, cu o erudiţie rarisimă astăzi, s-a consacrat muncii de valorificare a moştenirii istorice 
şi literare, manifestând o predilecţie aparte pentru studiul cronicarilor moldoveni, al vie-
ţii şi operei acestora. anii postbelici, dificili, impregnaţi de dogmatism ideologic, dictau 
alte norme decât cele urmate în „neuitaţii ani ai studenţiei”. treptat, în activitatea sa de 
cercetător a devenit dominantă studierea culturii Moldovei medievale. eugeniu russev 
s-a numărat printre iniţiatorii şi editorii unor valoroase serii de izvoare documentare 
medievale (Moldova în epoca feudalismului, în mai multe volume, spre exemplu); sem-
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nează exegeze privind istoria cărţii şi a tiparului, relaţiile culturale şi literare ale Moldo-
vei medievale cu alte ţări şi popoare, în special cu polonia, rusia şi Ucraina. În aceste 
studii este reliefată activitatea unor vârfuri ale spiritualităţii noastre medievale: înalţii 
prelaţi varlaam al Moldovei şi petru Movilă al Kievului, mitropolitul Dosoftei, Dimitrie 
cantemir ş.a. opera sa ştiinţifică, în mare parte, îi are în prim-plan pe marii cronicari ai 
Moldovei grigore Ureche, Miron costin şi Ion neculce. acestor „stâlpi ai literaturii” 
(alecu russo), eugeniu russev le-a dedicat studii şi articole, micromonografii şi mo-
nografii de proporţii. temeinica cunoaştere a culturii medievale române, stăpânirea în 
detaliu a monumentelor de cultură scrisă, vasta informaţie şi minuţioasa documentare 
ni-l relevă drept un subtil interpret, abordările sale vădind şi o aleasă ţinută a expresiei. 
apreciind valoarea istorică şi literară a scrierilor cronicăreşti, eugeniu russev a căutat 
în permanenţă să evidenţieze importanţa lor ca excepţionale monumente de limbă. „Mă 
simt fericit că în viaţa mea de creaţie i-am avut tovarăşi de drum. Dacă s-ar putea relua 
totul dacapo, aş păşi mai departe în plăcuta şi instructiva lor companie – desprindem din 
cuvânt-înainte la Cronografia moldovenească din veacurile XV-XVIII, apărută în 1977, 
rod cumulativ al unor îndelungi investigaţii privind legătura organică şi succesiunea de-a 
lungul secolelor a şcolii cronicăreşti din Moldova. editarea acestei monografii, impre-
sionantă ca volum, construcţie şi abordare, a constituit un eveniment în viaţa culturală a 
chişinăului. Îmi amintesc şi acum emoţia şi bucuria de care era stăpânit dascălul nostru 
de veche, regretatul profesor gheorghe Dodiţă, când, intrând în sala de curs, cu un proas-
păt exemplar, tocmai achiziţionat, ni l-a prezentat, frumos, entuziasmat, în cunoştinţă de 
cauză – aşa cum numai Domnia sa ştia s-o facă atunci când trata un subiect legat de lite-
ratura veche, îndemnându-ne să procurăm neîntârziat această carte. o carte, căreia i-au 
precedat zeci de studii şi articole, manuale şi crestomaţii şcolare (o primă crestomaţie de 
literatură veche moldovenească, pentru cl. a vIII-a a şcolii mijlocii apare în 1948, cu un 
tiraj de 3.000 de exemplare; în 1961 – un tiraj de 10.000 de exemplare), alcătuite în cola-
borare cu nicolae corlăteanu şi gheorghe Bogaci, dar şi dicţionare, lucrări arheografice, 
culegeri de documente, în mare parte inedite. În 1956, apare monografia Cronicarul Ioan 
Neculce (în colaborare cu vasile coroban); în colecţia Luceafărul apar, între anii 1969 şi 
1974, ediţiile Letopiseţelor lui grigore Ureche, Miron costin şi Ion neculce, îngrijite de 
pavel Dimitriev, istoricul, şi lingvista tatiana celac, eugeniu russev semnând studiile 
introductive, studii care prefigurează şi anunţă, într-un fel, mănunchiul de articole pe 
care le va aduna, în 1974, între copertele unei cărţi, sugestiv intitulată Slova cronică-
rească, ecoul bătrânei Moldove. „pentru cele zece studii cuprinse în volum, care sunt 
rezultatul gândirii şi muncii dvs. de mai mulţi ani, vă aduc felicitări, – îi scria preotul 
paul Mihail, în 23 martie 1974. ceea ce formează cheagul volumului este limba literară 
frumoasă, exprimarea atrăgătoare, fraza scurtă şi înaripată. voi ceti şi studia în săptămâ-
nile viitoare această creaţie a dvs.” (aici şi mai departe, cităm din scrisorile publicate 
în cartea Corespondenţa, vol. II. ediţie îngrijită de eugenia Mihail şi Zamfira Mihail, 
Bucureşti: paideia; 2001; o a doua ediţie, Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă, apare 
în 2018, la editura ştiinţa din chişinău, prin efortul dnei prof. dr. Zamfira Mihail şi al 
editorului Mihai papuc).
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Un loc aparte în moştenirea ştiinţifică a lui eugeniu russev îi revine, credem, impu-
nătorului Dicţionar rus-român, de 60 de mii de cuvinte, alcătuit în colaborare cu acade-
micianul nicolae corlăteanu. editat la Moscova (1954, 1967), dar gândit pentru cititorul 
din Moldova, volumul s-a bucurat de popularitate în mediul universitar şi nu numai. 
Despre acest Dicţionar, într-o altă epistolă, paul Mihail ţinea să precizeze: „vă mulţu-
mesc pentru opera dvs. Dicţionar rus-român, Moscova 1967, voluminoasa carte pe care 
fiica mea Zamfira o va face cunoscută în publicistica românească” (01.03.1968).

Înţelegând valorificarea ca dimensiune sine qua non a construcţiei culturale, eu-
geniu russev (alături de colegii de institut) şi-a asumat acest efort. După cum observa 
n. corlăteanu, cel care l-a cunoscut şi l-a avut aproape încă din anii de liceu, eugeniu 
russev „era convins că, în împrejurările date, de el depindea soarta ştiinţei istorice şi 
filologice, cultura din Basarabia de după 1940; că vom realiza ceea ce vom fi în stare 
şi vom fi judecaţi de posteritate după cele realizate în condiţiile ştiute. De aici – mulţi 
ani de trudă şi strădanie pe tărâmul spinos al culturii basarabene şi româneşti în genere, 
plin de cele mai aprige contradicţii” [1, p. 94]. contribuţiile sale cuprind, în subsidiar, 
o întreagă bibliotecă istorico-literară a domeniului investigat. este impresionant regis-
trul consultat: de la Kogălniceanu, nicolae Iorga, panaitescu, Ivaşcu la valeriu cristea; 
studiile medieviştilor ruşi, cerepnin, Mirzoev, Lihaciov ş.a. cărţile se întregesc prin 
cărţi, pare să ne sugereze autorul, conştient că originalitatea şi forţa interpretării vine 
în istorie tocmai în baza diferenţei. „Mă delectez acum cu cititul monumentalei Istorii 
a literaturii române a lui george Ivaşcu, pe care mi-a adus-o din ţară un coleg. este o 
contribuţie solidă şi o pildă de felul în care chestiuni, s-ar părea, aride, devin extrem de 
atrăgătoare pentru cititor (21.08.1969). Sau, în altă scrisoare (adresată aceluiaşi paul 
Mihail), găsim: „…îndrăznesc să te rog să-mi procuri cartea lui D. velciu, Ion Neculce, 
1968, de care am nevoie în cercetările mele închinate marilor cronicari moldoveni (10. 
11. 1969). academicianul gabriel ştrempel, autorul ediţiei critice Ion neculce (1982), îi 
va remarca studiul despre marele povestitor, considerându-l printre lucrările de referinţă 
[2, p. 1297]. pentru acest efort, de a ne fi înlesnit apropierea de lumile de altădată, de a 
fi menţinut viu interesul pentru vechea noastră cultură şi spiritualitate, cel care s-a numit 
eugeniu russev merită o pioasă amintire.
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actualizarea miturilor antice este un aspect fundamental pe care l-am studiat în 
monografia Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990-2010) 
prin „metamorfozele pe care le suportă subiectul mitului înserat într-un text artistic” [1, 
p. 5]. În acest context, este foarte important să elucidăm atitudinile față de cercetătorii 
consacrați din domeniul cercetării mitului. 

rené girard realizează o remaniere în cartea O teorie a miturilor arhaice și mo-
derne [2]. volumul se axează pe investigarea viziunilor lui claude Lévi-Strauss și a 
lui Friedrich nietzsche. 

În „Introducere”, scrisă la 4 septembrie 2002, sunt analizate teoria mimetică și te-
oria structuralistă. cititorul este motivat să disocieze conceptele cunoscute într-un spirit 
al polemicii. cei care doresc să examineze cum sunt actualizate conceptele antropo-
logului Lévi-Strauss vor descoperi argumente interesante despre mit văzut în lumina 
raționalului.

cercetarea lui rené girard este concepută în nouă capitole. conceptul lui claude 
Lévi-Strauss este investigat în două capitole: „violență și reprezentare în textul mitic” și 
„Diferențiere și reciprocitate la Lévi-Strauss și în teoria contemporan”. 

pentru a-și expune propria viziune rené girard trece în revistă viziunea antropolo-
gului: „el (claude Lévi-Strauss) respinge, bineînțeles, realismul mimetic, dar refuză și 
vechea tendință de a dizolva miturile într-o nebuloasă cu pretenții artistice” [2, p. 14]. 

pentru a crea un dialog între cărțile acestor doi autori. propunem și viziunea lui  
c. Lévi-Strauss, pentru care mitul este un măr al discordiei, ce derivă din variate valențe 
de înțelegere: „Indiferent de modul în care sunt considerate miturile, ele par a se reduce 
toate la un joc gratuit sau la o formă rudimentară de speculație filosofică” [3, p. 247]. 
confruntarea dintre teoriile sociologice și psihanaliză contribuie la formarea unei viziuni 
de interpretare viabile: „Mitologia va fi considerată ca un reflex al structurii sociale. Iar 
dacă observația contrazice ipoteza, imediat se va insinua că obiectul specific al miturilor 
este de a oferi un derivativ unor sentimente reale, însă refulate” [3, p. 248]. 

autorul rené girard extrage etapele propuse de claude Lévi-Strauss pentru inves-
tigarea mitului: „pentru a-l face inteligibil, reprezentabil, manevrabil, trebuie mai întâi 
descompus, așa încât să fie discontinuu” [2, p. 15]. Sesizăm că este propusă o metodă 
aplicativă, care din cele expuse în urma fragmentării și completării cu spații vide este 
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posibilă consecința transformărilor sau o camuflare de actualizare proprie cercetătorului, 
în funcție de scopul căutărilor sale. 

Distanțarea propusă („continuum-ul trebuie distanțat și diferențiat” [2, p. 15]) poate 
să extragă mitul din contextul său istoric și astfel să fie pliat pentru noi viziuni mitice nu 
doar în sfera socială, dar și cea biografică. Similar va proceda și rené girard, atunci când 
îl analizează pe Friedrich nietzsche (care este vizat în următoarele capitole: „Supraomul 
din subterană”; „nietzsche împotriva răstignitului”) fiind interpretat din optica dublă: 
a mitului și a elementelor biografice. În acest context apare oglinda relațiilor Wagner – 
nietzsche vs Dionis – tezeu. expunem un fragment pentru a elucida elementele biogra-
fice care îl vizează pe nietzsche care transcend din realitate spre mit: „atunci când soția 
sa l-a părăsit pentru Wagner, el a explicat evenimentul […]: nu se poate, spunea el, să 
reproșezi unei femei că, sfâșiată fiind între un om și un zeu, lege zeul” [2, p. 96]. 

cercetătorul francez atenționează asupra conceptului filosofic „voința de putere” 
al lui nietzsche, dar acestea sunt explicate pe fundalul viziunii lui S. Freud. respectiv, 
biograficul constituie o coordonată importantă în viziunea sa cu privire la resentiment. 

configurarea de admirație pentru Wagner insistă în acest studiu între biografie și 
onomastica mitologică: „richard Wagner joacă rolul lui tezeu, cosima, pe cel al ari-
anei, iar nietzsche pe cel al lui Dionis. Să remarcăm totuși că la finalul acestei epoci, 
respectiv la finalul epocii pe care o numim etapa lui rațională, nietzsche se semnează ba 
«Dionis», ba «răstignitul»” [2, p. 95]. 

De la mitologia antică spre conceptul biblic profesorul francez explică perspec-
tiva violenței (Chestiunea antisemitismului în Evanghelii) și trecerea spre sacralitate 
la Dostoievski (Dorința mimetică în subterană). Deși și aici se inserează îmbinarea 
unei biografii, nu de fiecare dată justificată a lui Dostoievski, și interpretarea textelor 
artistice văzute drept perspective raționale care au forță prorocitoare, care vine dintr-o 
„lume a experților” [2, p. 184]. În acest caz, este analizată revoluția rusă și consecințele 
acesteia.

capitolul „ciuma în mit și literatură” apare tranșant în epoca postpandemică. auto-
rul sondează mai multe epidemii care au fost reflectate în literatura artistică, specificând 
și contextul istoric. De unde deduce: „există o afinitate reciprocă între epidemie și dez-
ordine socială, dar ea nu explică pe deplin confuzia care prevalează nu doar nenumărate 
mituri, ci într-un mare număr de epidemii în literatură, din antichitate și până în cultura 
contemporană” [2, p. 197-198]. 

În mai multe pagini găsim referințe la oedip, fie prin explicarea ciumei sau a ana-
lizei voinței, sau a violenței. totuși cel mai insistent este investigat în „Un echilibru 
periculos”. paradoxul este o trăsătură specifică a lui r. girard și aici nu este o excepție. 
Dacă anterior mitul lui oedip era adus din piesele antice, în acest capitol se începe cu 
viziunea lui J.-B.Molière pentru a implica pe scena interpretărilor „praxisul modern al 
râsului” [2, p. 230]. 

capitolul „Inovație și repetiție” încheie studiul și pune în vizor două cuvinte pe care 
cercetătorul le trece prin transformările semantice ce suferă aceste cuvinte, la care se 
adaugă și competiție, de la semnificația în limba latină, conjunctura medievală și perioa-
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dele istorice care au avut diferite atitudini față de inovație și repetiție. Denumirea cărții 
nu se detașează în acest traseu al interpretărilor. așa este consemnat pe scara sanctuaru-
lui timpului: „Începând cu secolul al XIX-lea, inovația a devenit zeul înaintea căruia ne 
închinăm și azi” [2, p. 253]. astfel apare cultul unei inovări, dar care nu neagă repetițiile 
prin intertexte, relecturi, actualizări. Șocul interpretativ al lui girard este prin efectele 
adverse ale acestui zeu: „noul cult lasă să se înțeleagă că o nouă catastrofă se abătuse 
asupra lumii: «stagnarea»” [2, p. 253]. așadar, apare plictisul, angoasa, determinată nu 
doar de lumea interioară a omului, dar și de latura economică care vizează societatea 
umană. 

acest conflict a condiţionat şi cercetarea lui rené guénon în elucidarea sintagmei 
„criza lumii moderne”, în cărțile căruia se întrevede preocuparea pentru mitologie și 
interdisciplinaritate: „voind să reducă totul la măsura omului, luat ca scop în sine, epoca 
modernă a ajuns să coboare, etapă cu etapă, până la aspectele inferioare ale omului şi a 
sfârşit prin a nu mai căuta decât satisfacerea nevoilor inerte laturii materiale a firii sale, 
o căutare cu totul iluzorie, de altfel, căci creează neîncetat mai multe nevoi artificiale, 
decât poate satisface” [4, p. 47-48]. complotul raţiunii, al materialismului şi al individu-
alismului este inclus într-un social care este opus spiritualului primordial.

Finalul acestei cărți constituie un eseu cu privire la viitorul artelor. prin întrebări 
retorice cititorul este pus în situația de a căuta răspunsuri. r. girard adună în această 
carte articole ce au fost prezentate la diferite evenimente științifice. Fiind concepute ca 
discursuri, ele păstrează viul comunicării care vrea să scoată cititorul dintr-o stagnare 
intelectuală și să regândească altfel miturile arhaice, propunându-i o oglindă în miturile 
moderne, care se iscă nu doar din texte artistice, dar și din concepte, biografii, contexte 
istorice și cuvinte concrete care își amplifică rolul în a face o conexiune dintre realitate și 
mit. Fidel teoriei mimetice a lui aristotel, r. girard o valorifică după cerințele timpului: 
sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. 
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Într-o accepţie largă împărtăşită aproape unanim în ştiinţa literară contemporană, 
epicul, liricul şi dramaticul identifică nişte ,,atitudini” fundamentale, adică nişte reacţii 
tipice ale eului creator faţă de existenţă în general. ,,o exclamaţie în care se manifestă 
durerea, bucuria extremă, tânguirea, susţine W. Kayser, reprezintă fenomenul primar 
al liricului [...]. În mod analog, într-un apel declanşator putem vedea celula embriona-
ră a dramaticului, iar în gestul arătător al lui «iată» [...] celula embrionară a epicului” 
[1, p. 472-473]. atare ,,atitudini pure şi originare ale spiritului’’ [2, p. 56], cărora, în 
viziunea lui L. rusu, le corespund trei tipuri de eu creator: simpatetic, demoniac-echi-
librat şi demoniac-anarhic, „pot îmbrăca tot atâtea forme particulare câte opere de arta 
există” [2, p. 56]. În acest sens liricul, epicul şi dramaticul ţin de domeniul esenţei, 
având un caracter supraistoric şi prototipic. Înţelese astfel, fenomenele în cauză nu se 
exclud reciproc, ci se interferează coexistând, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
în orice gen literar. În virtutea acestui fapt, practica literară narativă atestă nu rareori o 
coeziune armonioasă între liric şi epic, coeziune ce are efecte deosebite în plăsmuirea 
universului artistic şi preconizează un tip de proză specific. prozei respective, după 
cum menţionează M.Zamfir, i s-au atribuit diverse calificative, majoritatea imprecise: 
„Proză poetică, poezia prozei, armonia prozei, poem în proză − iată tot atâtea sintagme 
cu sens labil, utilizate una în locul celeilalte şi înconjurate în chip egal cu un halo de 
impreciziune” [3, p. 14]. 

totuşi, pentru desemnarea tipului de proză în cauză, atât exegeza străină, cât şi 
cea românească uzitează mai des termenii proză „lirică” şi proză „poetică”. cât pri-
veşte însă denumirea regimului narativ definitoriu pentru o astfel de proză, nu există 
niciun fel de ezitări terminologice: pentru nominalizarea lui se dispune de un singur 
calificativ: „liric”. Dar de ce exclusiv „liric”, de ce nu şi „poetic”? În căutarea unui 
răspuns edificator la această întrebare, să examinăm corelaţia poeticitate – lirism.

poeticitatea, echivalată de unii exegeţi cu literaritatea, este raportată, de regulă, 
la acele particularităţi distincte ale textului artistic, cum ar fi expresivitatea, armo-
nia, sugestivitatea ş.a., care îl afirmă pe acesta drept produs sui-generis al creativităţii 
verbale. pentru p. valéry, poeticitatea, adevărată magie a cuvântului, constă în aceea 
că „toate obiectele posibile ale lumii obişnuite [...] se găsesc deodată într-o relaţie in-
definibilă, dar minunat de potrivită cu modurile sensibilităţii noastre generale. adică 
aceste lucruri şi fiinţe cunoscute [...] îşi schimbă într-un anume fel valoarea. Se chea-
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mă unele pe altele, se asociază cu totul altfel decât în modurile obişnuite, ele se găsesc 
[...] muzicalizate, având rezonanţe unele prin altele şi corespund mărcii armoniei” [4,                   
p. 582]. pentru teoreticianul J.Burgos, într-un text e poetic tot ce fascinează prin fru-
museţe, expresivitate şi noutate. poetic e, înainte de toate, imaginarul, care se constitu-
ie ca expresie „a unei realități nicicând trăite până atunci, netrimețând la nimic anume 
anterior ei înseși și creatoare a unei ființe de limbaj ce se adaugă realității și făurește 
un sens” [5, p. 27]. 

analizând diverse concepte de poeticitate şi criteriile de definire a acesteia,                      
r. Zafiu ajunge la concluzia că „între cele mai importante criterii pentru definirea poe-
ticităţii, trei sunt nu numai esenţiale, dar chiar asociate, în ciuda interpretărilor radicale 
care au încercat să impună câte un criteriu în dauna celorlalte: lirismul, organizarea 
formală şi caracterul ficţional-imaginar” [6, p. 11]. În lumina aserţiunii respective, 
pertinente în esenţă, se impune o prima menţiune: lirismul reprezintă o categorie mai 
restrânsă decât poeticul şi deci nu e reductibil la aceasta. o altă menţiune care se cere 
făcută este că lirismul şi poeticul se află într-o relaţie de interdependenţă. Din notaţia 
de mai sus a cercetătoaerei r. Zafiu reiese, absolut corect, că poeticul se manifestă 
prin lirism (evident, asociat cu alte componente ale operei ). Dar tot atât de corect e 
şi faptul că uneori lirismul, la rândul său, se manifestă prin poeticitate. De exemplu, 
în romanul Creangă de aur de M.Sadoveanu, poeticitatea evocărilor şi a descrierilor 
subzistă şi potenţează, în repetate rânduri, lirismul spunerii, aceasta încărcându-se de 
afectivitate vibrantă, de reflexele unor trăiri interioare răscolitoare asumate incert de 
narator. 

Lirismul este pus adeseori în legătură cu perspectiva de prezentare a realităţii în 
discurs. cercetătoarea r. Zafiu, încercând să sintetizeze raportul dintre poeticitate şi 
lirism, relevă că „în textul poetic lumile imaginare sunt create dintr-o perspectivă su-
biectivă (lirică) şi sunt izolate, semnalizate, în parte chiar construite de proprietăţile 
formale ale discursului” [6, p. 15]. De notat că perspectiva adoptată de narator repre-
zintă una dintre convenţiile principale care determină regimul narativ. şi deci dacă 
admitem că în proză poetică perspectiva atribuită modului de spunere e lirică, trebuie 
să admitem, de asemenea, că regimul narativ pe care aceasta din urmă îl condiţionează 
în mare parte e tot liric (nu poetic). 

La liricizarea regimului narativ contribuie, în mare măsură, factura emoţional-
psihologică a eului şi persoana enunţării. cu certitudine, se liricizează mai lesne re-
gimul narativ instaurat de naratorul homodiegetic. căci acest narator ce evoluează la 
persoana I se apleacă, înainte de toate, asupra propriei interiorităţi şi prezintă lumea 
prin prisma opticii sale personale. Drept urmare, el are posibilităţi foarte mari, incom-
parabil mai mari decât cele ale naratorului heterodiegetic, de a-şi exprima afectivita-
tea, de a sensibiliza şi poetiza spunerea. 

În opoziţie cu naratorul homodiegetic, cel heterodiegetic, fiind impersonal, îşi 
configurează o efigie psihologică incertă. totuşi de multe ori, după oarecare tatonări 
în discurs, putem să o identificăm, cu aproximaţie. astfel, intuim că naratorul anonim 
din romanul La Medeleni de I. teodoreanu este o natură expansivă, afabilă şi candidă, 



51

iar cel din romanul Povara bunătăţii noastre de I. Druţă este un meditativ lirico-iro-
nic. neîndoios, identitatea emoţional-psihologică a naratorului din lucrările sus-citate 
contribuie în mod evident la liricizarea perspectivei şi, în ultima instanţă, a regimului 
narativ.

 În funcție de interioritatea sa (lirică ori nonlirică), naratorul percepe diferit re-
alitatea, punctul lui de vedere (viziunea, perspectiva) asupra lumii fiind marcat de o 
individualitate proeminentă. În interpretarea lui J. Lintvelt, „cu toate că perspectiva 
se repercutează efectiv asupra celorlalte planuri ale textului narativ” [7, p. 51-52], 
ea aparţine „numai şi numai planului perceptiv-psihic” [7, p. 52]. perspectiva relevă 
atitudinea faţă de lume, concepţia lui asupra acesteia, adică se referă nu numai la cât 
vede el, ci şi cum vede. 

Ţinem să atragem atenţia că în proza lirică naratorul nu rareori creează situaţii 
speciale de discurs pentru verbalizarea punctului său de vedere. Se ştie că situaţia de 
discurs „înglobează cadrul fizic şi social în care se produce enunţarea, imaginea pe 
care interlocutorii o au despre ea, identitatea acestora, ideea pe care fiecare dintre ei 
şi-o face despre celălalt (inclusiv reprezentarea pe care fiecare dintre ei o are cu privi-
re la ce gândeşte celălalt), evenimentele care au precedat enunţarea...” [8, p. 428]. În 
cazul regimului narativ homodiegetic, prevalează situaţiile de discurs în care naratorul 
are posibilitatea să-şi exprime emotiv atitudinile şi trăirile sale în legătură cu obiectul 
reflectării. Spectacolul fascinant al naturii, o întâmplare din existenţa sa ori a celorlal-
te personaje îl impulsionează pe enunţător să-şi reveleze impresiile care prefigurează 
imaginea lui psihologică. La fel şi naratorul heterodiegetic liric imaginează situaţii de 
discurs care pun în evidență sensibilitatea lui, dar nu direct: aceasta transpare indirect, 
în aprecierea şi prezentarea evenimentelor, personajelor. e relevabil faptul că atât na-
ratorul homodiegetic, cât şi cel heterodiegetic (evident, ambii de factură lirică) dau 
predilecţie comentariilor ce iau forma unor digresiuni poematice palpitante, cum e în 
romanul În căutarea timpului pierdut de M. proust ori în romanul Şatra de Z. Stancu. 
tensiunea afectivă care vibrează în atare situaţii de discurs este pusă în valoare de 
desfăşurarea ceremonioasă ori haotică a frazelor, de limbajul uşor metaforizat, prin 
mijlocirea cărora naratorul instaurează o atmosferă de o poeticitate surprinzătoare; 
ceea ce, de asemenea, implică liricizarea regimului narativ. 

aşadar, regimul narativ liric îşi defineşte statutul în virtutea câtorva factori fun-
damentali, care se află în strânsă corelaţie: factura emoţional-psihologică a locutorului, 
lirismul perspectivei şi poeticitatea (imaginarului, organizării formale) ca sursă a liris-
mului. 
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pornim de la ideea conform căreia textul științific este o secvență de unități co-
erente, caracterizată prin textualitate; secvență lingvistică scrisă sau vorbită care for-
mează o unitate comunicațională. În funcție de anumite criterii, textele pot fi clasifi-
cate diferit.

În funcție de intenția comunicativă a autorului distingem: texte descriptive (care 
comunică o informație), texte narative (care povestește), texte explicative (care compa-
ră, rezumă), texte argumentative (care demonstrează, contraargumentează) [1, p.10]. În 
studiul dat, ne propunem să determinăm tipurile de progresie tematică în aceste tipuri de 
texte științifice. Întru realizarea acestui scop, vom selecta patru texte diferite în care vom 
identifica tipul de progresie tematică. pentru a identifica tipurile de progresie tematică, 
trebuie să stabilim ce feluri de legături există între temele şi remele enunţurilor care intră 
în componenţa unui text. cele trei tipuri de legături dintre elementele informaţionale ale 
enunţului în cadrul unui text identificate de Daneš [apud 2] sunt:

1) progresie cu temă constantă sau continuă (este cazul textelor când toate frazele 
textului au aceeaşi temă).

2) progresie cu temă lineară sau evolutivă (când rema unui enunţ devine temă în 
următorul enunţ).

3) progresie cu temă derivată (tema primei fraze este divizată în mai multe aspecte 
care constituie temele celorlalte enunţuri).

În literatura de specialitate, întâlnim cercetări doar la categoria segmentării co-
municative la nivelul enunțului, care este importantă pentru organizarea enunţului din 
punct de vedere comunicativ, dar nu se atestă cercetări aprofundate privind fenomenul 
segmentării comunicative la nivelul textului, necesare pentru înţelegerea modului de 
organizare a textului/discursului. La nivelul textului, segmentarea comunicativă se pro-
duce în baza celor trei tipuri de legături menționate. 

referitor la cele trei tipuri de progresie tematică, putem menționa că progresia cu 
temă constantă sau continuă are aceeaşi temă și se repetă la începutul fiecărei propozi-
ţii, altfel spus, toate propoziţiile din componenţa textului au aceeaşi temă. o asemenea 
structură informaţională a textului este caracteristică pentru naraţiune, dar se întâlneşte 
de asemenea şi în cadrul textelor cu caracter descriptiv.
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progresie cu temă lineară sau evolutivă este un tip de progresie în cadrul căreia 
rema primei propoziţii devine tema propoziţiei următoare, deci tema unui enunţ „pro-
vine” din rema (informaţia nouă) a enunţului precedent. acest tip de progresie tematică 
este specifică textelor de tip descriptiv, în care elementele sunt prezentate succesiv.

progresie cu temă derivată din cadrul unui tema primului enunţ este divizată în 
subteme în frazele care urmează.

Fiecare dintre cele două unităţi (tema-rema), rezultate în urma segmentării comu-
nicative, datorită specificului lor, îndeplinesc la nivelul enunţului și al textului anumite 
roluri în ceea ce priveşte structurarea informaţională a unui text sau a unei conversaţii, 
stabilind diverse tipuri de legături între ele.
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analiza de discurs este o disciplină pluridimensională, care cuprinde studierea atât 
a comportamentelor comunicative, cât și alegerea făcută de vorbitor, de aceea se identi-
fică mai multe tendințe de abordare a discursului public.

Metoda analizei discursului presupune, de altminteri ca și alte metode, anumiți pași 
de analiză pe care îi vom aborda în articolul de față. Înainte de toate, având în vedere 
că discursul public este unul complex, reamintim faptul că analiza discursului se află 
la graniță cu: teoria comunicării, întrucât discursul este un act de comunicare și care, 
împrumutând metoda de analiză, se distinge, totuși, prin univocitate și eterogenitate; psi-
hologia, fiindcă discursul presupune o intervenţie individuală; praxiologia, prin faptul 
că aidoma acestei științe, metoda analizei discursului de orice natură studiază structura 
generală a acțiunilor umane și condițiile eficacității acesteia. totodată, are tangențe cu 
logica și cu retorica; mai mult, metoda analizei discursului poate fi abordată din perspec-
tiva acestora, dat fiind faptul că reprezintă o construcţie discursivă, având caracteristici 
pragmatice, iar pragmatica ține de maximele conversaționale, de actele de limbaj și de 
rolul implicitului.

Din perspectiva logicii și retoricii, se identifică trei pași de analiză a discursului 
public, după cum urmează:

 „diagnosticare” – identificarea şi descrierea într-un text/ discurs (oral sau scris) 
a mecanismelor, a strategiilor şi a tacticilor comunicative;

 „interpretare” – determinarea intenționalității unei strategii a discursului; se 
stabileşte receptorul, descrierea efectului așteptat/produs asupra receptorului, descoperi-
rea sensului mesajului, reconstruirea sensului, analiza şi sistematizarea materialului;

 „terapie” – acţiuni concrete de îmbunătățire a comportamentului lingvistic al 
emiţătorului.

În contextul focalizării tendințelor de abordare, vom discuta, în rândurile de mai 
jos, aspectele teoretice și vom reliefa specificul inerent al fiecărui tip de analiză, în mod 
succesiv, ținând cont și de nivelurile producerii discursului public, precum: fonetic, mor-
fosintactic, lexico-semantic, stilistic, paraverbal, nonverbal.

În ceea ce privește modalitățile de analiză specifice discursului public, sunt relevate 
mai multe perspective. În acest sens, savanţii germani au propus o analiză tridimensio-
nală a discursului:

 tematică – se studiază conţinutul textului (etapă deseori neglijată);
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 cognitivă – se studiază intenţiile şi strategiile discursive utilizate;
 lingvistică şi paralingvistică – se studiază mijloacele verbale, nonverbale și 

paraverbale.
Un aport semnificativ în utilizarea metodei de analiză îl are unul dintre teoreticienii 

analizei discursului, olandezul van Dijk. cercetătorul propunea să se includă câteva eta-
pe în analiza discursului: 1. analiza semiotică; 2. analiza pragmatică; 3. interpretarea 
textului/discursului sub aspect psihologic.

Firește, etapele propuse de savantul olandez conturează factura pluridimensională 
a disciplinei, iar elementele, faptele de limbă etc. sunt alese în funcție de aspectul propus 
spre analiză, cum ar fi: analiza pragmalingvistică, analiza cognitiv-discursivă, analiza 
semiolingvistică etc., pe care le vom defini și le vom explica succint infra.

Analiza pragmalingvistică a prins viață în teoria lui austin și Searle. acesta este 
rezultatul unei mișcări care a avut un impact pozitiv asupra științeleor psihosociale de la 
începutul anilor '60 și a marcat și o parte a lingvisticii.

În acest sens, c. Kerbrat-orecchioni susține că „aceată schimbare (evoluția lingvis-
ticii tradiționale versus noua lingvistică orală, pragmatică și analiza conversațională) 
se referă, în primul rând, la cele două dimensiuni ale limbajului: abilitatea sa comunica-
tivă, dialogul și natura sa comportamentală și pragmatica” [8]. 

La nivel pragmatic, văzută ca teorie a actelor de limbaj, se întrevăd punți de legă-
tură și cu lingvistica coseriană. pentru savantul coseriu, limbajul este o „activitate crea-
toare, în care creația devine tehnică și se poate învăța, devenind competență lingvistică, 
al cărui produs sunt enunțurile ca acte de limbaj”. cu toate acestea, subliniem caracterul 
intrinsec al disciplinei și, neîndoielnic, faptul că pragmatica se bazează pe comunicare, 
despre care spune că „este o matrice a disciplinelor actuale ale limbajului” [5, p. 51].

când vorbim despre pragmalingvistică, neapărat menționăm și pragmatica 
conversațională, al cărui obiect este, desigur, conversația. Daniela rovența-Frumușani 
vede în conversație niște comportamente care au la bază scheme stabilite [9, p. 224].

Analiza pragmalingvistică a actelor perlocuționare permite realizarea unei analize 
a funcționării discursurilor în care organizarea are obiective pragmatice legate atât de 
analiza lingvistică, cât și de cea conversațională.

conform teoreticianului și analistului charaudeau, analiza semiolingvistică repre-
zintă o nouă concepție care provine din sinteza dintre semiotică, lingvistică și pragmati-
că. Semiolingvistica este, în primul rând, semiotică, fiindcă în contextul său se dezvoltă 
sensul ca un produs al formei. În al doilea rând, pentru că analiza studiază un obiect 
intertextual, de care depinde intenționalitatea. Și, în rândul al treilea, această analiză se 
preocupă cu identificarea implicitului.

Analiza propozițională a discursului se bazează pe divizarea textului în propoziții 
gramaticale, pe clasificarea semantică a cuvintelor din texte (în șase categorii: substanti-
ve, verbe, conectori, adverbe, adjective și pronume), pe identificarea claselor paradigma-
tice și pe modelarea propozițiilor conform unui formalism simplificat, numit „modelul 
argumentativ” [7, p. 89-106].
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pentru a defini și a caracteriza analiza cognitiv-discursivă sau a aborda actele de 
vorbire din punct de vedere cognitiv, trebuie să reamintim de disciplina lingvistica cog-
nitivă și corelația acesteia cu studiul analizei discursului. astfel, pragmatica și lingvistica 
cognitivă sunt într-o relație de inerență, fiind inseparabile/indisociabile, deoarece, prag-
matica analizează limbajul din context, iar lingvistica cognitivă analizează operațiile 
cognitive ale creierului uman în procesul construcției sensului. Însuși austin carcacte-
rizează limbajul prin două funcții, indisolubil legate una de alta: aceea de instrument al 
gândirii şi aceea de instrument al comunicării. prin urmare, analiza cognitiv-discursivă 
este strâns legată de funcțiile enunțate de austin.

De asemenea, menționăm că analiza cognitiv-discursivă este o extensie a analizei 
propoziționale a discursului, care aduce contribuții analizei propoziționale predicative, 
elaborate de t.a. van Dijk și Walter Kintsch [6, p. 72].

Analiza cognitiv-discursivă combină cele două metode într-o abordare unitară, ceea 
ce permite să se ia în considerare anumite aspecte psiholingvistice care nu au fost tratate 
de analiza propozițională a discursului. 

cu siguranță, șirul perspectivelor de analiză a discursului public poate continua, 
întrucât termenul în sine este unul complex.
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prin acest articol ne dorim să punem în evidență legătura indisolubilă creată între 
personajul care mânuiește cu dibăcie arta sarcasmului și naratorul din opera lui aureliu 
Busuioc. pentru a demonstra importanța acestui personaj în opera busuiociană, ne-am 
oprit asupra a două romane: Singur în fața dragostei; Și a fost noapte. 

Singur în fața dragostei este romanul său de debut ce funcționează ca un ars poeti-
ca prin care autorul își face cunoscută intenția de a rupe cu tradiționalul și de a impune 
romanului un suflu nou. Ironia verbală populează textul, limbajul devenind astfel un 
suprapersonaj. Sub această mască pe care și-o asumă personajul principal al romanului 
se ascunde un individ sensibil, dar care refuză să se implice afectiv în situațiile ce se 
derulează în fața sa afișând un individualism feroce. 

De cealaltă parte, Și a fost noapte încheie în note mai puțin ironice opera busuioci-
ană. personajele utilizează ici-colo ironia, doar pentru a-și exprima dezaprobarea privind 
anumite atitudini ale celorlalți. De altfel, tematica aleasă pentru acest roman este dra-
gostea pe fundalul celui de-al Doilea război Mondial, ori naratorul dă dovadă de mult 
respect pentru acest sentiment. 

Dacă-și permite să ia în derâdere realitățile războiului și cele ale învățământului de 
la țară, nu poate, sub nicio formă, să persifleze iubirea, acest sentiment nobil care are rol 
de catharsis pentru personaje. 

comparând cele două romane, descoperim că dragostea ocupă un loc diferit în eco-
nomia firului narativ. În SÎFD, personajul principal trăiește episodic acest sentiment. De 
altfel, accentul nu pare a fi pus pe relația personajului cu femeile, însă finalul romanului 
oferă o surpriză neașteptată cititorului. Lipsa dragostei sau, mai degrabă, teama de a 
accepta acest sentiment, este de fapt mobilul care conduce personajul la utilizarea unui 
limbaj ironic. În Deziluzii necesare, Mircea v. ciobanu notează că „ironia este o armă 
de apărare, dar este și un perfect instrument pentru menținerea echilibrului” [1, p.69]. 
restabilirea echilibrului se realizează tocmai prin asumarea situației, prin identificarea 
problemei sau a exagerării și prin luarea sa în râs. 

relația de dragoste dintre personaje romanului ȘAFN evoluează foarte repede, iar 
ironia cu care am fost obișnuiți își pierde rolul, acela de a disimula adevăratele sentimen-
te. Dragostea inundă romanul încă de la început. Motivul celor două lebede, una albă 
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și cealaltă neagră poartă o întreagă simbolistică anunțând o altă viziune asupra lumii 
oferită de scriitor. 

aceleași simboluri se insinuează și în romanul SÎFD, incompatibilitatea evidentă 
dintre cele două personaje, radu negrescu și viorica vrabie este redată tot de dihoto-
mia negru-alb. De data aceasta sentimentul de dragoste se dezvoltă pas cu pas, iar unul 
dintre motive este tocmai sarcasmul lui negrescu ce face din el „un erou-exponent al 
scepticismului” [2, p.348]. autoironia de care dă dovadă uneori acest personaj produce 
cititorului râsul. Mărturie stă scena în care se bucură că din cauza pigmentului închis al 
pielii sale, ceilalți nu își vor da seama că roșește: „tresării speriat și mă făcui roșu (din 
fericire, numai eu pot simți acest schimb de culori pe fața mea- sunt foarte negru), mă 
făcui roșu, de parcă mă surprinsese cineva asupra unui lucru urât” [3, p.22]. aparteul 
la care ne face părtași, ca și cum ne-ar face șugubăț din ochi, subliniază întunericul de 
care este înconjurat. reiterarea sintagmei „mă făcui roșu” demonstrează că personajul se 
simte la adăpost pentru că oricât ar atrage atenția prin limbaj nu poate dezamorsa bom-
ba aruncată prin sintagma „sunt foarte negru”. Întunericul pe care îl disimulează prin 
sarcasm și autoironie este atât de lipit de pielea și de sufletul său, încât radu încearcă 
să fugă de el prin descinderea în purgatoriul reprezentat de recea veche. În așteptarea 
„Marelui Semnal”, cum numește mucalit visul său de a ajunge la academie, radu lasă 
impresia că „s-a adaptat mediului” de la recea veche tocmai pentru că nu are intenția să 
rămână. profesor de matematică, radu „aterizează” în acest sat tocmai pentru a fugi de 
dragoste, sau mai degrabă de propria nevastă, Lida. 

autoironia devine pentru aureliu Busuioc o marcă a identității operei sale, așa cum 
subliniază și Ion ciocanu în articolul său Fenomenul romanesc Aureliu Busuioc: „atitu-
dinea ironică, alteori autoironică i-a salvat verticalitatea, pe care n-avem dreptul să nu 
i-o prețuim” [4, p.19]. 

chiar și în romanul ȘAFN, pătruns de o gravitate solemnă, tocmai pentru că tratează 
două teme încărcate de sens, dragostea și războiul, naratorul nu-l cruță pe locotenentul 
austriac Werner, unul dintre personajele principale. acesta ne împărtășește histrionic că 
își datorează avansarea în grad doborârii unor avioane ieșite din uz, pilotate de femei. 
autoironia este construită pe hiperbolizare, pe o exagerare ce-i provoacă râsul chiar și 
celui decorat: 

oberleitenantul Werner Storch, avansat cu o lună în urmă în grad prin ordinul de 
zi pe armată „pentru doborârea a trei avioane rusești”, rătăcite ziua în amiaza mare prin 
preajma Bălților și pilotate de femei (îl umfla râsul când se gândea pentru ce i se mai 
adaugă o tresă: „trei dricuri zburătoare”, po-2, niște biplane lipite din foi de placaj, pân-
ză de sac și cu un motoraș cât pentru o mașină de cusut!) [...] [5, p.14].

aparteul, o reminiscență a teatrului prin care naratorul încearcă să comunice cu ci-
titorul tinzând spre o relație afectivă cu acesta, dă și mai multă savoare ironiei. asocierea 
avioanelor cu dricurile produc un râs homeric estompând pentru câteva clipe gravitatea 
situației. Descrierea stadiului în care se găsește batalionul lui Werner trădează o autoiro-
nie amară, baia devenind pentru aceștia un vis pe care cu greu îl pot materializa: 
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– Încă puțin, băieți, și facem baie! își încurajă ostașii oberleutnantul. aceștia, cu 
tunicile ude de sudoare și cu dâre albe de sarea atâtor sudori uscate pe nedezbrăcate, cu 
chipurile negre de fum, putea părea o ceată de vârcolaci, și nicidecum un grup elitar, cum 
erau socotiți cei de la antiaeriană [5, p.17].

acești oameni greu încercați de dificultățile războiului așteaptă ca niște copii po-
runca salvatoare La scăldat! pe care locotenentul o dă imediat ce legăturile telefonice au 
fost refăcute, iar reparațiile terminate. Imaginea derulată e grotescă, iar hiperbola rezul-
tată din asocierea piloților cu vârcolacii nu face decât să accentueze această stare. 

observăm că cele două personaje masculine interpretate de radu negrescu și Wer-
ner, niște minți luminate care mânuiesc cu artă „floreta” ironie sunt un alter ego al na-
ratorului, așa cum susține și Maria Șleahtițchi în Romanul Generației ‘80 „naratorul 
își ia de aliat personajul masculin, exponențial pentru tipii la fel de cârcotași și ironici” 
[7, p.128]. De notat este faptul că Werner est un radu negrescu mai stabil emoțional, 
mai asumat și mai capabil să-și apere dragostea necăzând în capcana timpului (12 ani 
trec de la întâlnirea cu Lența) sau altor tentații așa cum se întâmplă cu pedagogul nostru 
care, înduioșat de atenția Lidei, acceptă înnodarea relației. De altfel, funcția pe care o 
deține Werner îl obligă la această asumare care vine la pachet cu luarea de decizii rapide 
în situați critice. În concluzie, Werner este mult mai evoluat din acest punct de vedere 
decât negrescu, însă acesta din urma excelează la capitolul contradicțiilor de sentimente 
oferind unui psiholog candidatul ideal pentru o analiză detaliată a acestora. 

personajele busuiociene se află la limita dintre negativ și pozitiv, singurul erou po-
zitiv al cărților este râsul, „ochiul atroce scormonitor prin istorie” [7, p.183]. Subsumate 
acestui personaj pozitiv, instanțele narative din opera busuiociană se comportă, în așa fel 
încât să ofere un material bogat spre a fi supus analizei. În sprijinul acestei afirmații vine 
chiar debutul romanului SÎFD, unde naratorul se întâlnește cu personajul principal al ro-
manului: „L-am întâlnit, recunosc, într-un restaurant” [7, p.5]. criticii de specialitate văd 
în acest „recunosc” o acceptare și o asumare a ceea ce ar putea fi blamabil. client fidel al 
restaurantului, caracteristică pe care o descoperim odată cu acest cuvânt „aruncat” în pri-
ma propoziție, naratorul busuiocian se simte ca un intrus tocmai pentru că interlocutorul 
său pare să aștepte cu nerăbdare pe cineva. „povestire în ramă”, romanul SÎFD prezintă 
condiția intelectualului la țară. această temă este pusă sub lupă de două personaje in-
teligente. Unul este celebrul radu negrescu, celălalt este viorica vrabie. naratorul bu-
suiocian nu pare să se intereseze de o caracterizare a personajelor din mai multe puncte 
de vedere, însă simte o atracție nemărginită pentru a da cuvântul mai multor voci, astfel 
încât să creioneze cu minuțiozitate o situație în care se află personajele. Întâlnim situații 
narate de negrescu, dar repovestite de viorica oferind o altă perspectivă a faptelor. 

apariția vioricăi vrabie în mediul fad de la recea veche pune și mai mult în 
evidență întunericul de care este înconjurat radu. Înger diafan, cum el însuși subliniază, 
acest personaj feminin „se ia de gât” cu toată lumea pentru a produce schimbarea, îndrăz-
nind chiar să-l pălmuiască pe Spânu, directorul școlii, care cutează să cotrobăiască prin 
buzunarele elevilor cărora le este dirigintă, încălcându-le astfel intimitatea. văzând-o 
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atât de pornită, radu conchide printr-o ironie amară „Săraca fetiță! Își găsise cu cine să 
discute” [7, p.26]. profesoară de franceză, viorica vrabie vine în recea veche cu gândul 
de a modela caracterul elevilor săi. ea însăși în afara sistemului, cum ar caracteriza-o 
Spânu, pentru că se îmbracă în culori deschise, cu rochii mai sus de genunchi, e tunsă 
băiețește și dată cu ruj. viorica încearcă să spargă tiparele însă tot ce primește este o 
asigurare că într-un final se va adapta: „– Da, să te adoptezi! Iaca!” [7, p.24]. această re-
plică ce conține o maltratare a limbii române subliniind incultura emițătorului este pusă 
în gura directorului producând hazul cititorului, dar și dezgust. ca pedagog și director de 
școală, Spânu ar trebui să aibă un vocabular mai dezvoltat și mai bogat, însă acest lucru 
pălește în fața respectării unor reguli impuse de regimul sovietic. În plus, acesta, pe care 
negrescu îl etichetează ca fiind un dobitoc – „Spânu e un dobitoc” [12, p.12] – refuză 
să accepte încă o dată o deviere de la sistem botezând-o pe noua venită după regulile 
sovietice: viorica Mircevna. când aceasta protestează, Spânu conchide apoteotic că nu 
ea și-a botezat tatăl: 

– ehe, tovarășă vrabie, dar are dreptate tovarășul negrescu! La noi așa-i: cum intri 
în școala ca pedagog, s-a terminat cu viorica și Marica – viorica Ivanovna, Maria vasi-
levna, iaca! Școlarii au nevoie de pilde bune! Și noi trebuie să le dăm pilde bune. [...]

– viorica Mircevna! Sună ciudat, nu-i așa! [...]
– ciudat, neciudat, n-ai ce-i face! că nu mata l-ai botezat pe tata! [...]
– popa l-a botezat pe tata matale! [7, p.12].
ceea ce la prima vedere poate părea un dialog inteligent de oameni maturi se 

dovedește a fi de o crasă prostie. pentru a se încadra în tiparul sovietic, dar folosindu-se 
de motivul oferirii unui bun exemplu elevilor, directorul de la recea veche este capa-
bil să schimbe și datele din certificatul de naștere. constatarea că „popa l-a botezat” 
demonstrează că Spânu este atât de îndoctrinat și de ignorant, încât nu-și dă seama că 
spune o mare prostie. De altfel, numele pe care-l poartă acesta este simbolic. Spânul din 
basmul lui creangă este o ființă inteligentă, vicleană, întruchipare a răului, de care însă 
este nevoie pentru ca Harap-alb să poată evolua. Însă spânul lui Busuioc este o imagine 
în oglindă a acestui personaj clasic, deoarece el își pierde inteligența. pentru a denunța 
această plagă, naratorul alege râsul ca modalitate de exprimare, așa cum susține și an-
drei Țurcanu: 

Iar când cretinismul devine instanță oficială și idiotul persoană publică, antidotul 
poate fi numai aristocratul cu eleganța sa intelectuală, noblețea morală și distincția spiri-
tului. toate aceste calități le are râsul seniorial al lui aureliu Busuioc [7, p.184].

omologul său în romanul ȘAFN este plamen, un june îndrăgostit de Lența, spion al 
sistemului sovietic. acesta nu se dă înlături de la nimic pentru a avansa. Îndoctrinat, dar 
mai puțin ignorant, plamen preferă să arunce vina morții tatălui său pe viitoarea soacră. 
tușa velceva, cum o numesc cei din sat, este prinsă la mijlocul unor conflicte de interese 
pe care nici nu le bănuiește. După arestarea lui Werner, aceasta găsește în casă geaman-
tanul lui și decide să-l predea autorităților pentru a evita problemele, fără să-și imagineze 
că acest gest o va conduce la moarte. este bătută și obligată să recunoască că l-a ucis pe 
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Karapetrov, tatăl lui plamen. Interesant însă este faptul că la un moment dat se descoperă 
cu stupoare că adevăratul criminal nu este altul decât plamen. acest personaj afișează o 
răutate și o viclenie ieșite din comun, atenuate sau exacerbate de dragostea pentru Lența. 
cert este că acest personaj îl pune în umbră pe Spânu care nu folosește crima ca mijloc 
de atingere a scopului final. 

Dogmatismul, conformismul, mediocritatea tronează nestingherite într-o lume pli-
nă de clișee și lozinci a căror susținători repetă obsedant că „adaptarea la mediu” este 
imperios necesară. râsul, manifestat în scriitura lui aureliu Busuioc prin autoironie, 
litotă, eufemism și hiperbolă, are rolul de a mai estompa din gravitatea evenimentelor 
în care se situează personajele, însă taxează caustic prostia și exagerările. naratorul nu 
combate inepțiile dogmatice doar prin arta ironiei, ci își ia ca aliate personajele femini-
ne, care spre deosebire de cele masculine, la început dominate de indiferență sau chiar 
lașitate, pălmuiesc sistemul neținând cont de repercusiuni. Spânu o jignește pe viorica 
ori de câte ori o vede, iar Lența este trecută la „catastif” ca dușman al regimului. prin 
acest gest agresiv, personajele feminine reușesc să zguduie indiferența personajelor mas-
culine. Werner se răzbună, la rândul său, pe ofițerul român care a îndrăznit să o jignească 
pe Lența, iar negrescu își recunoaște lașitatea admirând totodată curajul și tenacitatea 
vioricăi. referitor la acest aspect, care poate fi ușor trecut cu vederea, dar care impune 
o altă direcție romanelor, vasile Iftime afirma: 

aureliu Busuioc excelează în romanele sale cu o retorică coercitivă ce are la bază 
limbajul ironic, persiflant, zeflemist, batjocoritor, întregit printr-o frază aluzivă, nedusă 
până la capăt, cu subînțeles, cu morală, cu mustrare. Și totuși aureliu Busuioc nu dă 
palme mult încercatului cititor ce se poate regăsi în text [8, p. 141].

criticul sugerează că, de fapt, aceste palme date regimului totalitar sunt menite im-
plicit personajelor masculine care, delăsătoare, devin complici ai un sistem putred. Ima-
gini intelectuale ale naratorului, „pălmuirea” celor două personaje masculine acționează 
ca un bumerang, în final primind și naratorul o „sfântă palmă” pentru a-l trezi la realitatea 
crudă ce va trebui să o înfrunte. actul pălmuirii, ce pare lipsit de importanță și traduce o 
oarecare instabilitate emoțională a acelor două fete, este încărcat de gravitate. 

De-a lungul demersului nostru, am încercat să identificăm în cele două romane 
ale lui aureliu Busuioc situații cât mai relevante, replici cât mai spumoase pentru a 
demonstra ipoteza că personajul ironic este un alter ego al naratorului. Bazându-ne pe 
afirmațiile unor critici ce au studiat cu atenție opera sa, am ajuns la concluzia că ironia 
este arma cu care își înzestrează naratorul personajele pentru a combate pașnic o lume 
plină de tipare, egocentrism și mediocritate. 
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Lucrarea de față are drept scop evidențierea problemei bilingvismului în special în 
mediul profesional și a noțiunii de „împrumut lingvistic”, care se reflectă nu doar la nivel 
de împrumut lexical, ci și la un nivel mai extins, precum ar fi împrumutul unor structuri 
sintactice în întregime. În acest studiu, susținem că există tendința unor construcții angli-
cizate de a se păstra în unele contexte cu cele standard în procesul asimilării și de a reda 
diferite conotații socio-pragmatice. variațiile lexicale bilingve în mediile profesionale și 
în mediul online sporesc formarea unui limbaj mai apropiat de Romgleză, contribuind la 
modificarea limbajului standard românesc. 

conform teoriei lui teun van Dijk, cu referire la analiza discursului, conținutul este 
strâns legat de context și de percepția noastră despre realitate, la fel și despre percepția 
celorlalți asupra realității [4, p.358].

 respectiv, la alegerea lexicală pe care o facem în momentul comunicării, va con-
tribui mediul în care ne aflăm, modalitatea de exprimare și ceea ce credem că grupul 
căruia ne adresăm cunoaște. astfel vorbitorii bilingvi, care au preluat limba engleză ca 
a treia limbă, modifică construcțiile semantice în funcție de context, adesea înlocuind 
construcția preluată fotografic din limba în care a fost auzită de vorbitorii nativi. Unele 
construcții vor conține și emoția redată în acel moment. adesea, în discuțiile din mediul 
profesional, pe lângă preluarea termenilor profesionali așa cum au fost auziți în limba 
rusă în perioada comunistă [1, p.57]  după același model au fost preluați și termenii din 
limba engleză în perioadă digitală. 

Unele expresii, spuse cu încărcătură emoțională în limba engleză (considerată 
limbă de lucru pentru unele comunități profesionale) și învățate în mod natural fără 
efort, vor fi redate în limba engleză în circumstanțe similare [3, p.3], chiar dacă în 
discuții sunt implicați doar vorbitori de limbă română. În una dintre ședințe s-ar pu-
tea auzi expresia „this is ridiculous!”, întrucât în limba română „aceasta e ridicol!” 
nu ar reda întreaga gamă de emoții și nici nu ar reflecta gravitatea situației. Studiile 
actuale sunt axate pe procesele evolutive, de transformare a limbii române, puternic 
influențate de limba engleză, continuând să ramână sub influența limbii ruse. Întrucât 
limba rusă a fost achiziționată în anii copilăriei sau într-o perioadă timpurie, utilizarea 
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acesteia este mai frecventă în situațiile cu un nivel emoțional mai ridicat, precum ar fi 
în exprimarea emoțiilor sau în redarea unor glume [5, p.6]. 

anglicizarea limbii române, deși inițial percepută ca o înlocuire a limbii ruse, își 
face loc în limbajul tinerei generații pe lângă expresiile rusești. Unii tineri, născuți după 
anii 90, anii independenței, în pofida faptului că nu vorbesc limba rusă sau o vorbesc 
foarte puțin, au preluat expresii rusești și le utilizează fie adaptate în mediul online, fie ca 
expresii de bază în discuțiile în care sunt prezenți doar reprezentanți ai aceleiași generații 
(la fel nevorbitori de limbă rusă). 

articolele referitoare la domeniul sociolingvistic (v. Molea, gh. Moldovanu,                   
a. petraru), analizând limbajul standard românesc din republica Moldova și din ro-
mânia, scot în evindență modalitatea în care bilingvismul afectează o comunitate sau o 
colectivitate [6]. Unele studii sugerează că împrumutul este mutual dintr-o limbă în alta 
[2, p.370].

Limba română din republica Moldova a opus mai puțină rezistență la influența 
limbii engleze, de aceea sunt prezente multe împrumuturi din această limbă (job, feed-
back, freelancer, meeting), calchieri semantice („a fixa o problemă” – cu sensul de a 
rezolva, „a fi în call” – cu sensul de a ignora), expresii hibride („a schipui o cerință” – 
cu sensul de a ignora: „a da reject” – cu sensul de a refuza). Schimbarea de cod, dar și 
îmbinarea limbii române cu engleza revine în atenția lingviștilor odată cu preluarea unor 
tipare de comunicare și în mediul academic, în cel școlar și profesional. De asemenea, 
un impact major în ce privește hibridizarea limbajului l-a avut și marketingul produselor 
de larg consum, în special al produselor electronice, al căror mesaj este adesea intraduc-
tibil. pentru a reda conținutul lor, au fost făcute modificări, adesea, în detrimentul limbii 
române. 

Concluzii. În circumstanțele actuale, lingviștii sunt preocupați de influența tot mai 
puternică a limbii engleze la nivel global. chiar și limbile internaționale dominante, 
datorită factorilor socio-economici, sunt influențate de limbile minoritare. tot mai multe 
studii reflectă problema limbilor engleze, în fond fiind acceași limbă cu variațiile ei în 
funcție de zona geografică [7]. La fel, sunt și preocupări în jurul imperialismului ling-
vistic al englezei, facându-se o paralelă cu influența limbii latine [8]. actualmente, pu-
tem discuta mai puțin despre societăți monolingvistice. odată cu modificarea limbajului 
standard, apare o altă preocupare a lingviștilor, și anume: cea a modului în care limba 
vorbită influențează modul în care gândim, și invers.
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poet, romancier, nuvelist, publicist, eseist, critic și istoric literar, pictor și om po-
litic etc. nicolae Dabija a fost, fără îndoială, „cea mai complexă personalitate culturală 
din Basarabia” [1, p. 8] – conform aprecierii formulate cândva de nu mai puţin regreta-
tul grigore vieru, marele său prieten și comiliton pe baricadele luptei pentru renaștere 
națională... căci nicolae Dabija, poet în vocația lui fundamentală, a fost, din 1986, 
redactor-șef al săptămânalului „Literatura și arta”, din care a reușit să facă un veritabil 
vârf de lance al luptei pentru reconstrucția identitarului românesc în Basarabia. poate că 
asemeni lui vasile alecsandri, de pildă – cu care e comparat uneori – nicolae Dabija a 
avut șansa unei biografii norocoase, favorizante, care a venit la locul și în momentul po-
trivit. generația sa (care poartă numele volumului său de debut – Ochiul al treilea, 1975) 
a traversat, după 1987, o perioadă când totul, în Basarabia, trebuia reconstruit: și limba, 
și scrierea în grafie latină, și neamul (identitatea națională), și cultura, și biserica, și în-
semnele naționale (imnul, drapelul și stema), și istoria, și democrația. În aceste condiții, 
firește, scriitorul nu se mai poate izola în „turnul de fildeș”, trebuind să coboare în agorá, 
implicându-se plenar în viața cetății, având rol determinant uneori în evenimentele cul-
turale, sociale și politice ale țării sale. Ilustrativ în acest sens ar putea fi, de pildă, modul 
în care alex ştefănescu rezuma – într-un eseu din „românia literară”, din urmă cu exact 
trei decenii – ,,filmul vieţii” acestui scriitor basarabean: ,,nicolae Dabija în grădina casei 
părinteşti dintr-un sat din Basarabia, scriind versuri. nicolae Dabija faţă în faţă cu Mihail 
gorbaciov, căruia îi demonstrează că nu există nicio deosebire între limba română şi lim-
ba moldovenească. nicolae Dabija vorbind în parlamentul din chişinău. nicolae Dabija 
în biroul său de redactor-şef al revistei „Literatura şi arta”. nicolae Dabija colaborând 
cu un profesor pentru alcătuirea unui manual de istorie. nicolae Dabija cu un carnet de 
însemnări în mână într-o veche biserică românească de dincolo de nistru...” [2, p. 11]. 
Iar dacă ar fi să-i dăm crezare lui vasile alecsandri, care spusese undeva că „tot ce pri-
veşte viaţa unui autor este interesant”, atunci credem că ar fi nimerit să consemnăm aici 
câteva momente din biografia lui nicolae Dabija, în ideea că vor putea contribui la o mai 
adecvată receptare a unora dintre creaţiile sale poetice, dar şi la o mai dreaptă situare a 
operei sale în contextul literaturii naţionale şi universale. 

 Ivit pe lume la 15 iulie 1948 în satul codreni-căinari, judeţul Lăpuşna, la hotarul 
de nord al Bugeacului, ,,spaţiul lui alexei Mateevici”, nicolae Dabija este fiul cristinei 
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(născută Dabija) şi al lui trofim ciobanu, ,,ţăran cu bibliotecă” (conform spuselor viito-
rului scriitor). poetul va lua numele mamei, provenită dintr-o familie care a dat mai mulţi 
preoţi, dintre care un unchi al poetului – stareţul Serafim Dabija şi preotul nicodim onu 
vor fi judecaţi în 1949 de nKvD şi condamnaţi, pentru „activitate antisovietică”, la câte 
25 de ani de închisoare. Între 1954-1958, nicolae urmează şcoala primară în satul natal, 
apoi gimnaziul la Săhăidac (1958-1962), iar liceul în oraşul cimişlia (1962-1966). tot în 
1966, începe Facultatea de Ziaristică a Universităţii din chişinău, fiind exmatriculat în 
anul III pentru „activitate naţionalistă” şi reîncadrat în 1970 la Facultatea de Litere a ace-
leiaşi Universităţi, pe care o va absolvi în 1972. până în 1975 va fi redactor al secţiei pen-
tru tineret a televiziunii din chişinău, apoi – între 1975-1984 – şef al secţiei de poezie şi 
critică la revista „nistru” (mai târziu – „Basarabia”). Între 1984-1986 a fost redactor-şef 
al revistei pentru tineret „orizontul” (devenită „columna”), iar în 1986 a fost ales redac-
tor-şef al săptămânalului „Literatura şi arta”, organ al Uniunii Scriitorilor din republica 
Moldova. ,,Sub conducerea lui Dabija – spune al. cistelecan în Dicţionarul esenţial al 
scriitorilor români –, Literatura şi Arta devine o revistă de militanţă naţională, luptând 
pentru impunerea limbii române, a alfabetului latin, a tricolorului, atingând, în 1990, un 
tiraj de 260.000 de exemplare. a fost deputat în parlamentul sovietic (1989-1991) şi în 
parlamentul Moldovei (1990-1994). este preşedintele Soc. ,,Limba noastră cea română”, 
al asoc. oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă din republica Moldova şi vicepreşedinte 
al partidului Forţelor Democratice. cavaler al „ordinului republicii”, cea mai înaltă 
distincţie a republicii Moldova, acordată poetului în 1996” [3, p. 231]. 

Fireşte, demnităţile deţinute de nicolae Dabija au fost mult mai numeroase, dacă ar 
fi să amintim aici doar pe aceea de membru al academiei de ştiinţe a republicii Moldo-
va, sau pe cea de membru de onoare al academiei române. ca să nu mai vorbim de nu-
meroasele premii care i- au fost acordate, atât în republica Moldova, cât şi în alte state. 

nu întâmplător, activismul civic al lui Dabija și militantismul creației sale lirice și 
publicistice au fost asemănate adeseori cu cele ale pașoptiștilor. precum odinioară alec-
sandri, de pildă, care s-a implicat activ, în toate evenimentele culturale, sociale și politice 
ale epocii, tot astfel nicolae Dabija a fost prezent în toate acțiunile ținând de renașterea 
spiritului național în Basarabia din ultima jumătate de secol. „analogia cu paşoptiştii 
devine completă – consideră alex ştefănescu – dacă avem în vedere şi faptul că, dintre 
preocupările scriitorului, n-a lipsit nici înlocuirea alfabetului chirilic cu alfabetul latin” 
[2, p. 11].

aprecierile formulate atunci, în urmă cu câteva decenii, de critici şi istorici literari 
din românia referitor la polivalenţa vocaţiei lui nicolae Dabija şi la specificul creaţiei 
sale lirice, se justifică întru totul fiind coincidente propriei sale concepţii despre rolul 
poetului şi menirea poeziei, dacă ne amintim că el însuşi afirmase, la un moment dat, că 
nu scrie o „poezie pură”, ci adeseori una militantă, angajată. poate de aceea creaţia lirică 
a lui nicolae Dabija se caracterizează printr-o impresionantă diversitate de teme dintre 
care pot fi amintite aici ideea de providență, motivul fortuna labilis, condiția umană, 
dar și condiția creatorului de artă și a artei, în general etc. alături de acestea, reflectarea 
artistică a iubirii reprezintă încă o direcţie importantă a liricii dabijiene, poezia de dra-
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goste ocupând un loc privilegiat în absolut toate cele douăzeci de volume de versuri ale 
sale. În sfârşit, o altă temă majoră a liricii dabijiene este dragostea de patrie, evidențiată 
în principalele repere ale identității naționale: pământul, neamul, Limba maternă. „Le-
găturile între generații, vizibile – remarca, în acest sens, constantin ciopraga în prefața 
celui dintâi volum al lui n. Dabija editat în românia –, nu țin numai de solidaritatea 
firească întru poezie ori de apartenența la aceeași mare familie de spirite, ci de ceva mai 
larg – cuprinzător, de imperativul păstrării identității naționale” [4, p. 6]. Fiindcă nicolae 
Dabija, ca şi alţi scriitori din Basarabia (ca şi alţii, dar nu ca toţi)) a fost un vajnic mili-
tant pentru ideea de unire, subsumând acestui ideal întreaga sa activitate publică şi, în 
bună parte, chiar pe cea scriitoricească. este ceea ce remarcase şi Ioan alexandru, încă 
din 1989, în cel dintâi articol despre Dabija apărut în presa literară din românia. „L-am 
citit de-a lungul anilor – mărturisea atunci marele său prieten şi coleg de generaţie de la 
Bucureşti. L-am ascultat rostindu-şi versurile în faţa unei săli arhipline ce-l copleşea cu 
aplauze, i-am recitit acum într-o zi şi o noapte de vară toată opera sa poetică şi nu-mi 
voi tăinui bucuria şi entuziasmul ce m-au cuprins de atâtea ori până la lacrimă, aşa cum 
ţi se întâmplă ori de câte ori irumpe adevărul frumuseţii în opera de artă, când peceţile 
cedează şi se stabileşte comuniunea cea tainică între inima ce vorbeşte şi una ce ascul-
tă” [5, p. 2]. Ioan alexandru surprinde apoi încă o faţetă notabilă a poeziei confratelui 
de peste prut, sesizând că Dabija este „un poet angajat aşadar, un mare poet social” şi 
încheindu-şi recenzia cu această definiţie a poeziei, care „ţine de iubire, este foc mistuitor 
întrupat în cuvânt, este acest dor de comunicare, irezistibil exprimat lapidar, într-un poem 
memorabil de către nicolae Dabija: „Doru-mi-i de Dumneavoastră/ ca unui zid – de o 
fereastră” [5, p. 2].

Lider de generaţie poetică, nicolae Dabija se singularizează în pleiada congene-
rilor de la confluența veacurilor din urmă și prin preocuparea constantă pentru ceea ce 
se cheamă realizarea artistică, pentru formă (nu doar pentru conținut), pentru aspectele 
prozodice (ritm, rimă, strofă, măsură), pentru muzicalitatea versurilor, într-un cuvânt – 
pentru stil. În acest sens, mi-aş permite să citez ceea ce spusese cândva Iorga despre 
modul cum a receptat poeziile lui eminescu: „întâi n-am înțeles mare lucru, pe urmă am 
fost sedus de muzică, de la muzică am trecut la fond”. Dacă avem în vedere faptul că 
„ritmul este prințul poeziei”, iar rima și măsura conferă muzicalitate versurilor, făcându-
le agreabile pentru lectură, nu e de mirare faptul că spiritul eminescian i s-a relevat, mai 
întâi, lui Iorga pe cale muzicală… poate de aceea nicolae Dabija – deși mânuiește cu 
îndemânare și ușurință versul alb și versul liber –, preferă, în creațiile sale lirice, versul 
clasic, conștient fiind de importanța aspectelor formale. artizan desăvârșit al versului, 
el era conștient deopotrivă de faptul că lirismul creațiilor sale poetice descinde nu doar 
din fermecătoarea poezie populară, ori din clasicismul eminescian, ci și din lirica mari-
lor poeți români din interbelic. având temeinice studii filologice, poetul Dabija a înțeles 
de timpuriu că poezia, în genere, nu poate fi concepută fără inconturnabilul flux liric. 
„poezia – precizase, în acest sens, într-un articol, însuşi călinescu – este în primul rând 
lirism. originalitatea constă în gradul de sterilizare a sentimentului prin tehnică. Dacă 
însă vibrația lirică este absentă, orice sforțare formală este inutilă, stilul fiind atunci o 
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tencuială pe pereți de sticlă” [11, p. 416]. Iar în poezia lui nicolae Dabija, ca în orice 
discurs liric veritabil, are loc o interferență indeniabilă fond-formă, caracteristică doar 
operelor literare valoroase, capabile să înfrunte rezistența timpului.

așa încât scopul prezentei comunicări este, pe de o parte, acela de a demonstra 
preeminența creației poetice a lui nicolae Dabija cu argumente științifice, din sfera este-
ticii literare, iar pe de altă parte – acela de a raporta lirica dabijiană la ansamblul poeziei 
române, integrând-o organic în contextul literaturii naționale contemporane.

Obiectivele pe care ne propunem a le realiza, prin lucrarea de față, ar fi următoa-
rele:

- argumentarea faptului că absolut toate creațiile poetice dabijiene corespund 
definiției unei opere literare autentice, întrucât reprezintă o consonanţă indelebilă între 
conținut și formă;

- evidențierea modului în care opera poetică a lui nicolae Dabija a fost receptată în 
critica și istoria literară din cele două state românești;

- clasificarea tematică a creațiilor poetice ale lui nicolae Dabija în funcție de cele 
patru teme majore, enunțate anterior;

- comentarea [analiza literară și chiar stilistică] a creațiilor reprezentative pentru 
fiecare dintre cele patru teme fundamentale;

- relevarea complexității creației poetice dabijiene;
- stabilirea locului poeziei lui nicolae Dabija în contextul literaturii române con-

temporane.
Metodele de cercetare utilizate sunt cele specifice oricărei lucrări din domeniul 

ştiinței literaturii (istorie, critică și teorie literară), cum ar fi: documentarea teoretică, 
hermeneutica, analiza și sinteza, euristica, statistica etc.

Concluziile la care am ajuns în urma analizei temei propuse ar putea fi formulate 
astfel: 

În cazul poeziilor lui nicolae Dabija, ceea ce conferă acestora farmec şi originali-
tate este tocmai existenţa unei legături inefabile, a unui pod invizibil dar lesne deductibil 
între temă şi idee, între generozitatea mesajului şi expresivitatea limbajului artistic, sau 
– altfel spus – existenţa unei concomitenţe indeniabile fond-formă, a unei consubstanţia-
lităţi ideatico-stilistice specifice operelor literare de certă şi autentică valoare estetică.

poeziile lui nicolae Dabija – cunoscute şi apreciate nu doar în Basarabia, ci şi în 
românia (unde i-au fost editate, comentate şi premiate cele mai multe volume de ver-
suri) se constituie ele însele în flori ale unui pod virtual, capabil să contribuie la înfăptu-
irea unei uniri afective şi culturale a românilor de pe ambele maluri de prut. 

nicolae Dabija a reușit să edifice, metaforic vorbind, o punte de legătură, un pod 
de flori între românii de pretutindeni. exemplaritatea operei sale constă nu doar în 
consubstanțialitatea indelebilă a fondului cu forma, ci și în subsidiaritatea pledoariei pen-
tru revenirea Basarabiei în matca românismului prin înfăptuirea unei consubstanţialități 
depline, în plan ontic și ontologic, a celor două părți din „ţara ruptă-n două”, după cum 
se exprimă într-una din capodoperele liricii sale…
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Сегодня Национальный Куррикулум – 2019 устанавливает следующие методо-
логические основы конструирования содержания учебных дисциплин всех областей, 
в том числе языкознания, куда входит дисциплина «Гагаузский язык и литература» – 
это интегрированный, тематический/модульный и текстоцентрический подходы. 

В связи с этим считаем, что процесс формирования специфических коммуни-
кативных компетенций по гагаузскому языку непосредственно связан с организа-
цией учебного диалога на уроках гагаузского языка и литературы.

Кроме того, школьников необходимо учить полноправному участию в диало-
ге на гагаузском зыке, формировать у них такие речевые умения, как: понимание 
темы разговора, следование основной мысли, умение адекватно реагировать на 
реплику партнера, аргументирование тезиса, подбор иллюстративного материала, 
ввод дополнительной информации, умение делать вывод и давать оценку рассу-
ждению партнера по диалогу.

Опираясь на общенаучную теорию диалога и учитывая специфику уроков 
гагаузского языка и литературы, в целях развития коммуникативной компетен-
ции учащихся используются следующие виды диалогов: учебно-критические, 
учебно-литературоведческие, театрализовано-художественные как диалоги 
функционально-ролевые [1, с. 89].

Учебно-критические диалоги – это диалоги, которых учащиеся с позиций 
современности обсуждают и оценивают историко-культурные и литературные 
явления прошлого, совместно размышляют над литературно-критическими, ме-
муарными и другими материалами. Например, при работе над темой «Гагаузские 
писатели прошлого столетия (первая волна)» участники диалога предварительно 
работали по плану, данному учителем:

1. Познакомьтесь с творчеством писателя по его сборникам (сборники может 
назвать учитель).

2. Сделайте подборку произведений, на ваш взгляд, наиболее ярких и инте-
ресных. Объясните свою точку зрения.
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3. Найдите отзывы литературоведов о творчестве поэта. Какую характери-
стику творчеству дают они? Согласны или не согласны Вы с их точкой зрения.                   
Объясните свой выбор. Подберите аргументы в защиту ваших положений.

Учебно-литературоведческие диалоги – диалоги, требующие от учащихся 
овладения терминологической культурой, проникновения в поэтику художественного 
произведения, умения раскрывать позиции писателя по тем или иным поднятым им 
проблемам (родная земля, родной язык, любовь, земля, война, голодовка), подобных 
тем, которые служат предметом рассмотрения в исследовательских сообщениях.

Такие диалоги, как правило, основаны на проблемных ситуациях. Приведем 
пример диалога при анализе рассказа Н. Бабоглу «Demirçu» [11, с.184]. Здесь рас-
сматриваются нравственно-философские установки на, которых держится все со-
держание этого произведения. Главный вопрос рассказа можно сформулировать 
так: Почему главный герой произведения Demirçu, рискует своей жизнью и стара-
ется спасти людей? Этот вопрос всегда вызывает затруднение у учащихся. Далее 
задаем вопрос, который интересен детям. Что, по вашему мнению, сильнее – страх 
за свою жизнь или желание помочь? Этот вопрос служит толчком к дискуссии. Вы-
ясняем, что такое героизм и что такое трусость. 

Театрализированно-художественные диалоги способствуют погружению 
учащихся в эпоху, мир писателя, в художественную структуру произведения, мир 
литературных героев для более углубленного постижения их изнутри, усвоения и 
воспроизведения речевого стиля этой эпохи и индивидуального стиля писателя. 

«Общение литературных героев — пример полноценного использования лек-
сического богатства языка, умений слушать собеседника, и учитывать его психоло-
гическое состояние подбирать точные и убедительные аргументы в споре, оказывать 
на партнера эмоциональное воздействие, выбирать формы общения, средства при-
влечения внимания к своим суждениям [5, с. 66]. Например, для анализа этикетного 
диалога и диалога-обращения, диалога-спора был взят урок на тему «Sözleşmäk 
insan arasında» (Общение между людьми) по роману Н.Танасогло «Sofi» [11, c.162]. 
В ходе анализа диалога героев учащиеся усваивали разнообразную этикетную лек-
сику, уважительное и сдержанное отношение разговаривающих, уважение и почи-
тание взрослых, общественно-политическую лексику (критика, колхоз). 

При целенаправленном использовании учебного диалога на уроках гагаузско-
го языка и литературы у обучающихся формируются умения, составляющие осно-
ву коммуникативной компетенции: умение четко излагать свои мысли, формули-
ровать проблему и выдвигать гипотезу, умение внимательно слушать и наблюдать, 
задавать вопросы и участвовать в обсуждении, владеть разными видами диалога, 
умение определять точку зрения автора, участвовать в дискуссии 
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Scopul cercetării noastre este de a urmări evoluția în limba română a coordonării 
disjunctive, trasându-ne următoarele obiective: a preciza etapa apariției în plan diacro-
nic a propoziției disjunctive și a identifica etimonul fiecărui jonctiv cu sensul respectiv.

Metodele: aplicând metoda descriptivă, vom descrie, din punct de vedere etimolo-
gic, raporturile sintactice disjunctive sub aspect diacronic, precum și sensurile, intențiile 
utilizării acestora în frază.

Unitățile sintactice coordonate care sunt prezentate de vorbitor ca excluzându-se 
una pe alta, într-o măsură mai mare sau mai mică, se numesc disjunctive [1, p. 246]. 
propozițiile disjunctive arată acțiuni, situații care, în principiu, se exclud una pe alta [2, 
p.316] ca opuse sau contradictorii (Plânge sau râde? ), alteori ca alternative (Doriți să 
vizionați un film sau să priviți un spectacol?). 

gradul de independență al disjunctivelor este mai mare, atunci când acestea sunt 
legate între ele printr-o conjuncție plasată între cele două propoziții principale coordo-
nate sau când sunt juxtapuse. Vii, nu vii, ce faci? [1, p. 236]. Legătura dintre disjunctive 
este mai strânsă, atunci când conjuncția se repetă înaintea fiecărei propoziții coordonate 
sau când există și un corelativ: nici nu vede, nici n-aude (topîrceanu, o, I 132) [Apud 
1, p. 236]. 

ele se introduc în cadrul frazei cu jonctivele: ori, sau, ba, fie, au (cu sens de ori), 
când (cu sens de ba), îmbinări fie că, ori că etc. cele mai importante conjuncții disjunc-
tive sunt ori și sau, singurele care pot exprima raportul disjunctiv în toate aspectele lui, 
adică de la opoziția ireductibilă de excludere reciprocă până la simpla alternare sau iden-
tificare cu raportul copulativ. celelalte aci…aci, acum…acum, fie…fie etc. exprimă nu-
mai simpla alternare și leagă de multe ori unități sintactice al căror raport de coordonare 
se situează la granița dintre coordonarea disjunctivă și cea copulativă [1, p. 247]. 

Sáu conj. lat. sĕu „sau, sau dacă” si nocte seu luce „dacă noaptea sau dacă ziua”. 
elena Dragoș notează că sau provine din îmbinarea elementelor latine si+aut, în 

frază legând două propoziții de același fel: nimic n-au venritu a afla, sau a vesti, sau a 
grăi de tinre [Apud 3, p.117].

o altă sursă ne oferă următoarea explicație etimologică: să + au [Apud 4].
Fonetismul nu este clar. poate s-ar putea explica pornind de la sῑve, care nu este o va-

riantă a lui sĕu, și al cărui rezultat, *seaue, l-ar fi redus pe ea › a, cf. lĕvo › iau. Cf. Me-
yer-Lübke, Rom. Gr., III; cihac, I, 233; Scriban. De la sĕu cu aut, după pușcariu 1533, 
tiktin și candrea. (lat. sĕu, ca ĭaŭ, din lĕvo) [Apud 5]. 
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al doilea membru al disjuncției introduse prin sau este o negație (Sunt sau nu 
sunt?) [6] În enumerări, precedă fiecare element al enumerării sau numai pe ultimul. În 
propoziții interogative, cu funcție concluzivă, atenuată de o nuanță de îndoială) Nu cum-
va? oare? poate? De ce nu scrii? Sau n-ai timp?  [7]. 

Ori conjuncție cu funcție disjunctivă, adesea cu nuanță copulativă are sensul de 
sau. Se utilizează: 1. În propoziții interrogative: Te duci ori ba? 2. După o regentă, une-
ori în corelație cu „fie că”, „sau”, introduce sau leagă două propoziții subordonate opu-
se: Fie că va da zăpadă, ori că iarba va înverzi.  

Despre conjuncția oare (variante ore, ori), prezentă și la nivelul frazei în textele 
din etapele timpurii ale limbii noastre: Oare cărtolariu va fi, oare va fi vladico, oare va 
fi preutu, oare dieci (texte măhăcene 54/17) [Apud, 3, p.117], etimologii au mai multe 
opinii: 

1. etimologie necunoscută [5]; 
3. (lat. volet) [3, 117].
Lat. *volet, formă populară în loc de vult „vrea” (tiktin, Scriban). Deri-

vă din oară „dată” (Candrea) e mai dificil semantic. varianta ori, identică seman-
tic în interogație, se preferă acum în alternanță ori... ori (sau... sau) și se pare să 
se nuanțeze diferit în compunere. comp. doară (var. doar, fam. dor), Din rom. provi-
ne iud. sp. or „sau” (Wagner, 75) și rut. vare (Miklosich, Wander., 20; Candrea, Elemen-
te, 408) [Apud 5].

 fie conjuncție provenită din lat. fiat și utilizată în corelație cu sine însuși sau cu „or” 
și „sau”, introduce o propoziție disjunctivă, exprimând nu numai alternanța sau opoziția, 
ci și o nuanță de condiție) ori... ori... .

Ba, utilizat în corelație cu el însuși, având rol de conjuncție disjunctivă: sau... sau; 
când... când; acum... acum; aci... aci. – Din bg., sb., pol., ucr., sl. ba [7].

Au, utilizată în etapele mai vechi ale limbii române și întâlnită în textele religioase, 
precum psaltirea Hurmuzachi: fratele nu lu va izbăvi, au izbăvi-lu-va omul pH, vII 4,5 
[3, p.116] provine de la lat, aut „sau”: Aut Caesar, aut nihil „Sau totul sau nimic”. Jonc-
tivul aut cu valoarea de a exclude una dintre alternative se menține de-a lungul întregii 
latinități și este moștenit în limbile romanice. Aut putea fi folosit cu valoarea lui et, pen-
tru a lega două interogative: Quid iam? aut quid negoti est? (Plaut) [Apud 8, p.288].

Vel alternează cu aut în proza clasică, dar nu este moștenit în limbile romanice [8, 
p.288]. 

Săvă din lat. si+volet apare în româna veche, mai ales în propoziții [3, p. 117]. 
compararea celor patru idiomuri românești și latină permite stabilirea unui inven-

tar de zece conjuncții simple în limba română comună, dintre acestea cinci sunt coordo-
natoare, au având valoare disjunctivă. reconstrucția lui au din latinescul aut se sprijină 
pe existența lui au în vechea dacoromână și pe cea a actualului sau (să+au) [8, p.288-
289]. 

În lipsa unui material faptic concret, ne-am orientat în studiul fenomenului sintactic 
dat spre contextul lingvistic original care permite urmărirea în plan evolutiv a jonctivelor 
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cu sens disjunctiv. conjuncțiile coordonatoare au o mare frecvență, dar nu toate rezistă 
de-a lungul latinității și nu toate lasă urme în limbile romanice. Mai bine reprezentate 
rămân et și disjunctivul aut [8, p.291]. 
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o situație de argumentare poate fi deseori alterată de intenția subiectului argumen-
tator de a-l determina prin înșelăciune pe subiectul opozant să-și schimbe opinia/com-
portamentul. Înainte de a aborda conceptele de înșelăciune și minciună, este important 
de precizat nuanțele conceptului de adevăr în practica discursivă. Deși gândirea logică 
este axată pe demonstrarea adevărului, iar argumentarea cotidiană – pe veracitate, con-
ceptul de adevăr este prezent și în practica argumentativă, dar cu o accepțiune diferită 
de cea consacrată în știința logicii. or, în situațiile argumentative, adevărul nu este un 
datum absolut și imuabil, ci, dimpotrivă: „adevărul este o construcție socială, o relație 
între diverse variabile care evoluează în funcție de cunoștințele acumulate în mod colec-
tiv prin schimburi de opinie libere și raționale care le pun la încercare. adevărul se naște 
dintr-un efort susținut în vederea stabilirii faptelor cu o rigoare metodologică și, in fine, 
din sensul și valoarea atribuită acestor fapte” [4, p. 17] [trad. aut.].

Înșelăciunea, trăsătura definitorie a manipulării, este ocultarea adevărului-
construcție socială prin inducerea unor opinii particulare pe post de noi adevăruri în 
curs de legitimare socială, cu încălcarea intenționată a principiilor argumentării. această 
patologie a argumentării este o situație de manipulare. Subiectul manipulator recurge la 
exploatarea unor argumente false în cadrul strategiilor de negare a adevărului (minciuna, 
denegația, rea-credința și impostura). Manipularea presupune și o relație afectiv-perso-
nală între participanții la situația de manipulare, care face dificilă perceperea obiectivă a 
mesajelor vehiculate. eventualul succes al subiectului manipulator este obținut în mod 
ilicit din punct de vedere logic, fără adeziunea liberă şi conştientă a receptorului. În acest 
sens, ph. Breton insistă că o abordare etică și umanistă a actului de convingere presupu-
ne o disjuncție netă între argumentare, pe de o parte, și manipulare, pe de altă parte [2, 
p. 13].

De la persuasiune până la manipulare nu este decât un pas, acesta fiind intenția de a 
înșela cu scopul de a obține adeziunea celuilalt participant la situația de manipulare, fără 
ca acesta din urmă să conștientizeze înșelăciunea. Demersul comunicațional este viciat 
în mod intenționat, „asumarea acestei intenționalități este însă prin excelență o decizie 
morală” [7, p. 207]. această intenție se realizează cu ajutorul sofismelor – rezultatele 
unei îmbinări ingenioase între ethos, pathos și pseudo-/anti-logos, care sfidează prin-
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cipiile etice. Un moment important în studiul sofismelor a constituit disputa tratament 
standard versus tratament nonstandard, conceptualizată în 1970 de ch.L. Hamblin în lu-
crarea sa Fallacies, din care vom reține necesitatea unei actualizări permanente a studiu-
lui sofismelor, a racordării lui atât la rezultatele cercetărilor actuale din domeniu cât și la 
realitatea socială, pentru a-i asigura coerența și utilitatea. Din numeroasele clasificări ale 
acestor erori de argumentare (aristotel, c.L. Hamblin, J.S. Mill, I.M. copi, D.J. Sullivan, 
J. Woods și D.n. Walton, F. van eemeren și r. grootendorst, c. plantin, c. Sălăvăstru), 
susținem clasificarea pe criteriul argumentativ-structural efectuată de prof. c. Sălăvăs-
tru. această clasificare pornește de la defniția sofismului ca „eroare intenționată de argu-
mentare, determinată de aparența adevărului unui argument, de aparența corectitutidinii 
unei tehnici de argumentare sau de aparența respectării condițiilor de argumentare prin 
care se obține convingerea interlocutorului” [5, p. 326-327]. astfel, c.Sălăvăstru distin-
ge trei categorii de sofisme: sofisme de argument, sofisme de tehnică argumentativă și 
sofisme de condiții ale argumentării, aceste sofisme fiind induse fie prin acte de limbaj, 
fie prin acte de gândire. 

Sfântul agustin afirma în sec. Iv în lucrarea sa Despre minciună că „un enunț fals, 
însoțit de voința e a înșela, e o minciună” [6, p. 24]. Minciuna este un act de enunțare 
voluntară care stă la baza manipulării, act pe care p. charaudeau îl plasează printre „figu-
rile de negație”. Din perspectiva semiolingvisticii, esența minciunii constă în întrunirea 
cumulativă a următoarelor condiții [3, p. 59]:

Subiectul manipulator (SMr) crede că ceea •	 ce crede/știe este adevărat (=adevăr-
categorie discursivă).
SMr nu vrea ca SMt să știe •	 ce crede/știe SMr (=adevăr-categorie discursivă).
SMr spune altceva decât •	 ceea ce crede/știe (=adevăr-categorie discursivă).
SMr știe că ceea ce îi spune SMt este diferit/contrar în raport cu •	 ceea ce crede/
știe (=adevăr-categorie discursivă).
SMr transmite către SMt semne care îl fac pe cel din urmă să creadă că ceea ce •	
spune SMr este ceea ce SMr crede/știe (=adevăr-categorie discursivă).

Între persuasiune și manipulare există o zonă limitrofă prin care se realizează 
tranziția de la (i) intenția de a persuada cu respectarea libertății de decizie a subiec-
tului persuadabil la (ii) intenția de a persuada cu simularea respectării acestei libertăți 
(=înșelăciune la nivel de libertate de alegere). este cazul manipulării pozitive, în care 
subiectul manipulator își asumă de la sine putere dreptul de a-i impune subiectului ma-
nipulat opțiunea dorită, deoarece cel din urmă nu este capabil să facă alegerea corectă, 
„lăsând în același timp impresia că receptorul are posibilitatea alegerii” [7, p. 199]. Deși 
bineintenționată, înșelăciunea este indicele lipsei de autoritate a subiectului manipulator 
(autoritatea este elementul definitoriu al persuasiunii), această lipsă fiind compensată cu 
un control disimulat. 

Să analizăm următorul fragment din interviul oferit de președintele Macron 
jurnaliștilor de la „Le parisien” la 4 ianuarie 2022: «D’ailleurs, la quasi-totalité des gens, 
plus de 90 %, y ont adhéré. c’est une toute petite minorité qui est réfractaire. celle-là, 
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comment on la réduit ? on la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore 
davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée con-
tre l’administration quand elle les bloque. eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de 
les emmerder. et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. c’est ça, la stratégie. Je 
ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. et donc, il faut leur 
dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus 
prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au 
théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné…» [1, online].

președintele Macron își realizează intenția de a convinge minoritatea nevaccinată 
spre beneficiul general, camuflând amenințări la adresa acesteia și acceptând libertatea 
iluzorie a celor 10% de a alege să rămână nevaccinați. președintele Macron nu atentează 
la dreptul de a alege să rămână nevaccinați, dar în acelați timp amenință cu argumen-
tum ad baculum (argumentul forței), impunându-i astfel pe refractari să cedeze. apare o 
astfel de întrebare tangențială: câți din cele 10% încă mai consideră că au libertatea de a 
alege sau a refuza vaccinarea? or, chiar și cu intenție pozitivă, această atitudine discur-
sivă a președintelui Macron oricum rămâne a fi o manipulare. 

În forma sa clasică, manipularea (denumită și manipulare negativă) are următoa-
rele elemente: 

 intenția subiectului manipulator de a induce în eroare subiectul manipulat;•	
 subiectul manipulator înaintează în mod conștient argumente neadevărate și •	
aplică tehnici de argumentare incorecte;

 subiectul manipulat sesizează nu erorile la nivelul argumentelor și tehnicilor •	
argumentative, ci frica de ostracizare în caz de nesupunere ideilor impuse;

 subiectul manipulat este forțat să accepte o opinie nedorită.•	
exemplele cel mai elocvente de manipulare negativă sunt discursul propagandistic 

și discursul ideologic din regimurile totalitare. cu aceste manifestări discursive, violența 
mentală atinge cote maximale, subiectul manipulat fiind privat de libertatea de opinie și 
amenințat cu ostracizare în caz de neacceptare a gândirii în cor. 

este important de reținut că manipularea nu se manifestă într-un mod evident 
în argumentarea cotidiană. am cădea în derizoriu dacă am încerca să convingem cu 
niște erori elementare de raționament sau cu argumente pe care toată lumea le consi-
deră false. Manipularea este o practică discursivă mult mai subtilă, având finalitatea 
de a înșela prin camuflarea erorilor. Sunt puse în joc zvonuri, selecții subiective de 
fapte, accente plasate în funcție de interesele urmărite, jumătăți de adevăr, mistificări, 
exerciții de impostură și de victimizare, fenomenul fake news, apeluri la toată gama 
de emoții și sentimente. toate aceste tertipuri contribuie la înscăunarea unei ere „pos-
tadevăr” în care interpretările realității, deci subiectivitatea, contează mai mult decât 
faptele și realitatea însăși. Discursul politic tot mai mult servește nu ca instrument pen-
tru argumentarea veracității tezelor susținute, ci ca prilej de a acapara spațiul public 
dătător de legitimitate și audiență.
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Introduction. Internet of things (Iot) [1] devices have deeply rooted in every 
modern society. they become more accessible in acquisition, usage and extended areas 
of applicability. according to the World Intellectual property organization (WIpo),” … 
the last two decades have seen an explosion of technologies that are transforming how 
we work and live in an increasingly interconnected digital world. the emergence and 
merging of frontier technologies is the heart of what is sometimes also termed Fourth In-
dustrial revolution or Industry.” [2] therefore, why to buy a book if you can read it on-
line, why to open a dictionary if you can consult online dictionaries with very impressive 
reputation, history and background, why to go shopping if you can do it on the internet 
and pay for purchases online. the Iot and internet, the fastest growing infrastructure, 
have strengthened its position by having an impact on connectivity, management, access, 
inclusion, production, security, raising awareness, information at social, political, cultu-
ral, and economic levels. However, technologies are widely used to perpetrate illegaliti-
es, known as cybercrimes. 

Objective. the present article aims at identifying new formations in online media, 
collected from the official web sites of legal organizations, focusing on legal english. 
therefore, it shall be useful to the academic community, as well as to everyone interes-
ted in the emergence of neologism, especially the legal area. It can also be helpful as a 
preventive material to hinder the damages caused by cybercrimes. 

Reasons for cybercrimes. the Iot dependence has shown the other part of the 
coin, risks and threats generated by constant use of technologies, which can become to-
ols to commit or combat cybercrimes, thus, we can highlight three reasons: weak cyber 
securities, the use of new growing technologies by criminals, the use of cybercrimes 
with business schemes [3]. according to encyclopaedia Britannica „the Fourth Industri-
al revolution heralds a series of social, political, cultural, and economic upheavals that 
will unfold over the 21st century. Building on the widespread availability of digital te-
chnologies that were the result of the third Industrial, or Digital, revolution, the Fourth 
Industrial revolution will be driven largely by the convergence of digital, biological, 
and physical innovations” [4]. Klaus Schwab, the founder and executive chairman of 
the World economic Forum, considers that the Fourth Industrial revolution’s technolo-
gies, such as artificial intelligence, genome editing, augmented reality, robotics, and 3-D 
printing, are rapidly changing the way humans create, exchange, and distribute value, 
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therefore, profoundly transforming institutions, industries, and individuals [5]. Moreo-
ver, the United nations Secretary-general, antónio guterres, in his report „the impact 
of rapid technological change on sustainable development” comes with recommenda-
tion on the ways to move forward, which include the continuous need to streamline 
discussions and identify synergies towards effective mechanisms of prevention, while 
recognizing normative challenges raised by rapid technological change [6]. Hence, to 
improve cybersecurity and protect information is imperative to each nation’s safety and 
economic wellbeing [7].

On cyber glossary. the comprehensive spread of Iot devices and internet harne-
sses favorable background for both technological boost and technological crimes, which 
is the authentic source of new linguistic material. to raise awareness and tackle the rapid 
spread of cybercrimes, various law enforcement bodies have brought their considerable 
contribution by bringing to our attention neologisms aimed at describing these new types 
of online offences. the prefix CYbeR has become extremely productive with the emer-
gence of the Iot devices, originally aimed to form words relating to (the culture of) com-
puters, information technology, and virtual reality, or denoting futuristic concepts, and 
later also to form terms relating to the internet [8]. Hence, there have appeared such new 
formations as cybercrime, cybercriminal, cyber terrorism, cyberterrorist, cyberattack, 
cyberbully, cyberbullying, cybermob, cyberhack, cyberwarfare, cybercop, cybercrook, 
cyberlaw, cyberporn, cybersecurity, cybersmut, cyberstalking, cyberstalker, cyber-thril-
ler, cyberwarrior, all being in cyberspace. these can be categorized into individual (dis-
semination of malicious or illegal information via the internet and digital-applications by 
one person, such as cyber speaking, pornography distribution, and trafficking), property 
(hacker steals an individual’s bank details to acquire money or makes phishing scams 
online to obtain information from people), and government (hacking of websites, milita-
ry websites, or the distribution of government propaganda) [9].

the following neologisms have been identified: business email compromise (BEC) 
[10], identity theft [11], ransomware [12], sextortion [13], spoofing and phishing [14], 
online predators [15], money mule [16], DDoS attacks [17], cryptojacking [18], money 
laundering [19], vishing [20], web attacks, SQL injections, cross-site scripting, pas-
sword attacks, eavesdropping attacks, brute-force and dictionary network attacks, in-
sider threats, man-in-the-middle attacks, AI-powered attacks, drive-by attacks, spear 
phishing attacks, whale phishing attacks, malware, trojan horses, teardrop attack, ping 
of death attack, PuP’s. [21] hacking, software piracy, espionage, password sniffers, cre-
dit/debit card fraud, email bombing [22]. the list goes on with different scams throu-
gh Internet, such as cryptocurrency scam, online investment scam, online dating scam, 
known as romance scam, fake lottery scam, product or drug scam, commercial scam 
[23]. Cyber-insurance, cybersecurity is the next step to take, aimed at creating protection 
against cybercrimes.

Conclusion. technology-based crimes, deeply rooted in every modern society, 
have rapidly increased in numbers and advanced due to Iot devices and internet. there 
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have been identified sixty-five neologisms, connected to cybercrimes, that have mostly 
been included in certain online dictionaries. We say, forewarned is forearmed, that is 
why people should be informed about neological infusions, used to perpetrate online 
illegalities, known as cybercrimes.
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Levi-Strauss argued that the creation of myths is not an activity specific only to 
primitive people, but characterizes all cultures, both primitive and modern [5]. He sees 
a culture’s myths as variations on a limited number of basic themes, built on nature ver-
sus culture oppositions. Levi-Strauss states that myths are messages from our ancestors 
about humanity and our relationship with nature that help us make sense of the world in 
which we live. advertising was broadly studied in their works, they stated that it is seen 
as a suitable territory for examining visual codes in terms of the relationship between 
rhetoric and ideology. “In this sense, a rhetorical map of advertising will help to deter-
mine, without any possible confusion, the extent to which the author (the advertising 
agent), who is under the illusion that he is inventing new expressive formulas, renders 
the signs in his language.” [4]. eco says that everything depends on the semiologist who 
will expose the illusions created by advertising. Many advertisements are made present-
ing the mythic foundation as a value. It is not about copying traditional myths, but about 
certain symbolic clues, which refer to original meanings. In the past, mythical heroes 
represented true moral profiles that the common man regarded as his ideal in life, sources 
of personality shaping, his self-image being strongly influenced. advertising uses this 
image transfer to the consumer who buys a product because he associates it with a sig-
nificant figure. In his work “Mythologies”, Barthes [2] gives “myth” the definition of a 
type of discourse, but he specifies that it is not any type of discourse, because language 
needs certain conditions to become a myth. Starting from this idea, the purpose of the 
article is to bring to light the way myth is used as a strategy in ecological advertising. 
We aim to analyze the visual and verbal elements in green products billboards, describe 
how verbal and visual elements create meaning. If until now the image was considered 
an accessory of the text, in recent years, the language message has been summarized in a 
single phrase or even a slogan. In his work, “the rhetoric of the Image”, roland Barthes 
observes that any advertising image contains two types of messages”: 1. the linguistic 
message – consisting of the verbal text, which can be explored from both a connotative 
and a denotative point of view (all the words from the advertisement); 2. the iconic 
message: which corresponds to the visual referents and populates the image space, and 
which can be coded (the connotations: given by the wider sign system of society) and 
non-coded (the denotations) [1].
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the advertising text is complex, multimodal, where the text and the image com-
plete each other. Lately, we can observe a noticeable reduction of the text. the myth of 
the ads are created to manipulate the consummers’ mind, saying that the product is green 
and safe for the environment. the so-called green revolutions are the results of the col-
lective realization of the ecological importance. Here we’re going to look at the laundry 
detergent ad, that creates a positive impact on the family. Source: https://realitatea.md/
dual-power-produse-ecologice-de-curățare-pentru-orice-casa/

In this ad, the linguistic message is represented by the phrase “create a safe envi-
ronment for your children”, located in the lower left part of the print. typographically, 
that text is written in calibri 48 font. the black color of the text denotes seriousness, 
which inspires confidence. In the left part, at the top, we find the logo and the certified 
quality stamp of the company. Despite the fact that, some time ago, Barthes was against 
the text attached to an image, stating about it that “it is a parasite, made to connote the 
image” [3], in the current advertising print we can state the opposite, the text is very 
important, and if it were missing, we would understand a completely different thing. the 
phrase used in this print fulfills the function of a relay, it comes to complete the expres-
sive deficiencies of the image, to explain the action of the mother and daughter and to 
simplify the interpretation of the print.

the iconic message provides the uncoded (denotative) message, tautologically it 
records the reference elements, the characteristics of the presented object. the visual 
message is made up of uncoded or denotative iconic signs, but also plastic signs, such 
as colors, shapes, compositions and lights. at this level, there is no transformation 
between the signifier and the signified. We need a minimal perceptual and cultural 
experience in order to decode, a minimal intelligence to recognize an object. accord-
ing to r. Barthes, the photographic image represents the zero degree of intelligibility, an 
infrasemantic and a meaningful level. the iconic signs identified in the ad are: the con-
tainer, two people dressed in white and beige clothes, the logo and the company’s certifi-
cation stamp, which reinforces the linguistic ecological message. the word “greenlife”, 
written in green under the company’s emblem, comes to remind us of nature, the love 
and the need to preserve and protect it. It is attached to the company’s trademark to em-
phasize its intention and belief regarding its attitude towards the environment. as for the 
plastic signs that we can identify on the panel, we can say that the predominant color is 
white, having the connotation of tranquility, cleanliness and purity. green is associated 
with nature, namely the plants that are the main source of humanity’s existence. the ac-
creditation stamp, certification of the ecological product is directed toward center, red in 
color, which attracts our attention and instills confidence in the given product. the level 
of denotation is, however, important as it supports a second level, that of connotation, i.e. 
the coded iconic message (connotations). the connotative level refers to the code and the 
impregnation with socio-cultural meanings. the frame in which the ad is photographed 
is bright, the light being present especially in the middle part of the print. In the image, 
the woman and the little girl are smiling widely expressing good mood, psychologically 
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influencing the consumer, sugsesting that using this product we will probably feel the 
same happiness. emotion is represented at the highest level. these connotators compose, 
according to r. Barthes, the set of rhetoric of the image, while the set of connoted mean-
ings recompose certain ideological fields of contemporaneity. there will be a double 
ratio and a visible inequality between the two levels. the level of denotation is a basic, 
constitutive level, serving as a support for that of socio-cultural meanings.

the rhetoric of the image and the rhetoric of the text together reinforce the per-
suasive power of the ad. punctuation is used to create the necessary impression. the 
exclamatory statement, having an imperative power, urges consumers to a better life for 
the future. the future is expressed by “your children”, which shows us that the target 
audience is parents or grandparents who should take care of what kind of environment 
they leave to the next generation. the image being, however, more complex than the 
linguistic message, the words have a fundamental function of anchoring the reading of 
the image and controlling the reproduction of the meaning, in opposition to the freedom 
of the meanings of the image. this is because the morality and ideology of society is 
based on the textual level.

We can conclude that the elements used in the ad lead to the combination of harmo-
ny and its diversity. the denotative level in combination with the connotative level have 
a special role in the construction of the meaning. Symbolic paradigms, which are born 
through connotation, are “updated” only with the help of denotative phrases. Further-
more, the denotative succeeds in producing the sensation of the real, an important con-
notative semantic artifice. It is important to mention the persuasive psychological impact 
that the ecological advertising myth has on the individual, family and society. these 
myths create modern myths by which society is governed. their subsequent research 
can serve as the study of a reinvented anthropology, or called, more recently, „ecological 
media”, which allows people to become aware of the influence of new technologies on 
their lives, and to allow them to choose the environment in which they want to live. even 
the sales of eco products are related to the degree to which a commercial company uses 
modern myths, then becoming a brand-myth.
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Introducere. Dezvoltarea tehnologiilor emergente înseamnă că în prezent bibliote-
conomia și știința informării trec printr-o schimbare în ritm rapid, iar personalul trebuie 
să fie flexibil în adaptarea și asimilarea de noi competențe și niveluri de conștientizare. În 
plus, noile abilități ale profesioniștilor necesită în permanență a fi evaluate, analizate și 
expuse.

Scopul studiului: a analiza rezultatele unor cercetări internaționale ale 
competențelor bibliotecarilor pe care ar trebui să le dezvolte, ca principalii furnizori, 
experți ai informației, pentru a satisface nevolile de perspectivă ale utilizatorilor.

Metodologie. În baza literaturii de specialitate, au fost analizate și sistematizate 
unele studii, realizate în diverse țări, cu privire la investigarea abilităților bibliotecarilor 
și rolul instruirilor continue în dezvoltarea lor.

Rezultate. analiza a 220 de anunţuri de angajare în bibliotecile academice din 
SuA, în perioada 1973-1998, au arătat că până în 1998 toate locurile de muncă au inclus 
în general abilități de comunicare [6]. Într-un studiu la Universitatea Liverpool John 
Moores din Marea britanie, a fost menționată nevoia unor specialiști cu abilități de 
evaluare a revistelor electronice, comunicare, negociere și colaborare [1]. rezultatele 
respondenților din 20 de țări și patru continente au arătat că principalele competențe și 
caracteristici necesare personalului din bibliotecile academice vor fi: abilități de comuni-
care, manageriale, It, atitudinea față de muncă, cercetare etc. autorii au concluzionat că 
adevărata valoare a muncii depuse de bibliotecari va fi ascunsă „în spatele scenei” [4]. În 
baza examinării a 200 de anunțuri de angajare în perioada 2006-2007 din Marea brita-
nie, Canada, Australia și SuA, pentru a identifica competențele necesare bibliotecarilor 
moderni, au fost stabilite 38 de abilități și calificări [5].

rezultatele focus grupurilor, prin participarea a 81 de profesioniști din domeniul bi-
blioteconomiei și științei informării din Australia, au arătat că pentru „Bibliotecarul 2.0” 
sunt esențiale opt direcții de bază în dezvoltarea profesională: cunoașterea tehnologiei, 
învățarea pe tot parcursul vieții, cercetare sau practică bazată pe dovezi, comunicare, 
colaborare și lucru în echipă, orientare către utilizator, abilități de business, caracteristici 
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personale [8]. Datele colectate de la 150 de respondenți din 59 de biblioteci universitare 
publice și private din Pakistan, cu privire la nevoile de formare, arată că specialiștii 
solicită pregătire în domeniul tehnologiilor informaționale, conversia datelor, baze de 
date online, Internet, rețele sociale (Facebook, Blogger, Flickr, twitter) și organizarea 
activităților educaționale, seminarii, sesiuni de instruire ad-hoc, programe de formare 
eficiente pentru îmbunătățirea competențelor lor profesionale [2].

Specialista rodica volovici, concluzionând rezultatele studiului de caz privind im-
pactul bibliotecilor digitale, a remarcat că rolul bibliotecarului din România a suferit modi-
ficări și ar trebui să se aștepte la noi provocări „să joace un rol major în încurajarea lecturii 
și a spiritului de cercetare, de concentrare privind resursele digitale și extinderea utilizării 
canalelor virtuale pentru a furniza aceste resurse” [9, p. 28]. La rândul său, rezultatele 
studiului, la nivelul directorilor de biblioteci academice din românia, subliniază că perso-
nalul de specialitate din biblioteci trebuie să pună accent sporit pe utilizatori, să fie creativi 
„oameni cu minte deschisă și inovatoare”. În baza răspunsurilor, bibliotecarul academic 
ocupă rolul de formator, mediator, broker de informații, inovator, designer, administrator 
de pagini web, intermediar, specialist în informații și documentare, ghid de orientare pen-
tru universul de resurse, expert în alfabetizarea informațională, consilier personal pentru 
utilizatori, „ghid în oceanul de informare”, partener al cadrelor didactice [7].

rezultatele unui studiu din ucraina demonstrează că majoritatea respondenților 
(314) au o percepție pozitivă a învățării pe tot parcursul vieții și conștientizează 
importanța acesteia în progresul bibliotecilor sub influența factorilor economici, soci-
ali și tehnologici. cu toate acestea, un număr destul de mic de bibliotecari (15%) se 
simt lideri ai schimbării [10]. cercetarea abilităților tehnologiei informației necesare în 
instituțiile informaționale din ofertele a 6959 locuri de muncă în perioada 2004-2020 din 
turcia a identificat caracteristicile comune la 5941 de postări în anunțurile de angajare 
cu necesități de abilități It. acestea sunt limbaje de programare (pHp, JavaScript, Java 
și python), sisteme de operare (Linux, Unix și MS Windows), tehnologii web (XML, 
HtML, cSS și XSL), baze de date (MySQL, oracle și postgreSQL), standarde de me-
tadate (Marc, Dc, eaD) și alte abilități [3]. 

Concluzii. pornind de la aceste rezultate, accentuăm una din problemele esențiale 
cu care se va confrunta domeniul infodocumentar – cultivarea competenţelor necesare 
personalului pentru a face faţă tehnologiilor şi serviciilor inovative, dezvoltate în baza 
tehnologiilor informaționale prin formare profesională continuă. Majoritatea opiniilor, 
cu privire la nevoile de formare ale bibliotecarilor, s-au referit la pregătirea absolut ne-
cesară în utilizarea noilor tehnologii. În baza răspunsurilor respondenților, cuvintele cel 
mai des folosite au fost digitizare, comunicare, cercetare, alfabetizate, inovare, tehnolo-
gii informaționale, baze de date, intermediar, partener etc.
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planificarea strategică a relațiilor publice are un rol semnificativ în gestionarea ima-
ginii unei organizații, atât timp cât mediul de afaceri competitiv de astăzi pune presiune 
asupra managerilor de comunicare de a demonstra măsurabil modul în care rezultatele 
programelor de relații publice beneficiază organizațiile pe care le deservesc. În același 
timp, practicienii care folosesc metodele, tacticile, instrumentele strategice se pot bu-
cura de mai multă autonomie în luarea deciziilor, de bugete mai mari și de un sprijin 
mai mare din partea managementului. practicile de relații publice bazate pe planificare, 
cercetare și evaluare le permit managerilor să rezolve probleme complexe, să stabilească 
și să atingă sau să depășească scopuri și obiective, să urmărească opiniile și convingerile 
publicului-cheie și să folosească strategiile programului pentru a obține rezultatele scon-
tate. ph. Kotler și K. Keller menţionează că procesul de planificare strategică orientată 
spre piață este procesul managerial de creare și de menținere a unui raport viabil de 
adecvare între obiectivele, competențele și resursele firmei, pe de o parte, și ocaziile de 
piață în veșnică schimbare, pe de altă parte [1, p. 98].

Deși utilizarea planificării strategice în managementul relațiilor publice nu poate 
garanta succesul programului, ea permite practicienilor să-și maximizeze abilitățile și să 
treacă dincolo de reacțiile creative. Un stil de management mai strategic poate ajuta la 
controlul modului în care se va dezvolta o situație și a rezultatelor obținute de practicieni 
în acele situații. 

În ultimii 30 de ani, relațiilor publice li se atribuie funcția de management care 
identifică, stabilește și menține relații reciproc avantajoase între o organizație și pu-
blic de care depinde succesul sau eșecul acesteia. Multe studii și cercetări din domeniu 
au urmat exemplul, punând accent pe relațiile publice ca element al managementului 
organizațional, în excelență în relații publice și comunicare, definind relațiile publice 
camanagementul comunicării între o organizație și publicul său [2, p. 2].

În același timp, cercetările academice au ajutat la deschiderea drumului pentru a 
amplasa planificarea programelor de relații publice în cadrul ședințelor manageriale. 
În mod normal, conducătorul departamentului de relații publice trebuie să facă parte 
din conducerea organizației și să aibă un statut de manager (director, vicepreședinte). 
Relațiile publice afectează activitatea întregii organizații: de aceea, cel care le concepe 
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și le implementează trebuie să lucreze în strânsă legătură cu liderii organizației și să 
beneficieze de sprijinul acestora, în plus, decizia finală trebuie să aparțină conducerii 
organizației [3, p. 33].

relațiile publice se manifestă uneori sub denumiri alternative, adesea legate de 
domenii subsidiare, cum ar fi relațiile cu media sau comunicarea cu angajații. Cu toa-
te acestea, un proces de planificare strategică bazat pe cercetare este necesar pentru 
gestionarea eficientă a diferitelor aspecte ale relațiilor publice – indiferent de numele 
acestora – inclusiv relațiile cu comunitatea, planificarea și promovarea evenimentelor 
speciale, campanii politice, evenimente nonprofit și strângere și dezvoltare de fonduri 
[4, p. 384]. În această listă, putem adăuga și alte elemente de relații publice strategice: 
afaceri publice, managementul problemelor, comunicarea de criză, informarea publică, 
relațiile cu consumatorii și clienții, lobby-ul, relațiile cu investitorii, comunicarea riscu-
rilor și managementul reputației.

Între timp, relațiile publice încep să împrumute conștient unele dintre tehnicile și 
abordările dezvoltate de alte domenii, în special de marketing și unul dintre instrumen-
tele sale principale de comunicare, publicitatea. „Schimbarea este menită să completeze 
relațiile publice tradiționale, ceea ce înseamnă că mai întâi trebuie să reflectăm asupra 
status-quo-ului”[5, p. 8]. Indiferent de etichetă, relațiile publice necesită o gestionare 
strategică, deoarece majoritatea domeniilor și specialităților conexe au adoptat setul de 
abilități și abordări noi, dezvoltate în ultimii ani, iar procesul de gestionare a imaginii 
organizației este unul complex, pe termen lung și include toate metodele și instrumentele 
tradiționale și cele noi.

planificarea strategică a relațiilor publice urmează să fie atât logică, cât și ușor de 
urmat. procesul de planificare trebuie să fie deliberat și etapizat. După identificarea unei 
probleme, tendința comună a practicienilor este de a căuta soluții, sărind peste cercetare 
și analiză. acest lucru poate duce la presupuneri nejustificate care ulterior se dovedesc a 
fi costisitoare, contraproductive și jenante. planificarea atentă duce la programe care sunt 
proactive și preventive mai degrabă decât la activități care sunt reactive și remediative. 
În același timp, pașii din acest proces sunt suficient de flexibili pentru a permite monito-
rizarea, testarea și ajustarea constantă după necesitate.

În trecut, unii practicieni de relații publice au omis planificarea strategică conside-
rând că ar putea interfera cu creativitatea lor. Dar lucrurile se schimbă. Într-un domeniu 
aglomerat de concurenți care atrag toți aceleași audiențe, profesioniștii în comunicare 
s-au orientat către o utilizare mai mare a cercetării și planificării strategice ca o comple-
tare a abordării creative. Într-adevăr, este contraproductiv să fie separați oamenii creativi 
și cei cercetători, pentru că se pot ajuta reciproc. ei împărtășesc scopul comun de a-și 
ajuta clientul și de a crea, promova și gestiona imaginea organizației. cercetarea și pla-
nificarea stategică poate alimenta inspirația creativă, poate ajuta la dezvoltarea ideilor, 
poate menține lucrurile în țintă și poate evalua eficacitatea eforturilor creative.

În concluzie, planificarea strategică a relațiilor publice contribuie nemijlocit și 
eficient la gestionarea imaginii organizației. Un sistem de planificare pas cu pas este 
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esențial pentru a învăța cum să fie dezvoltat un program de comunicare eficient, iar 
creativitatea eficientă este mai probabil să rezulte dintr-o planificare strategică atentă și 
perspicace decât dintr-un fulger de inspirație. 
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transformarea bibliotecarilor în profesioniști ai inovației, din punctul de vede-
re al serviciilor, presupune dezvoltarea unor abilități de utilizare a noilor tehnologii 
informaționale, pentru a facilita accesul utilizatorilor la informațiile solicitate [1], dar 
și învățarea acestora de a manipula resursele respective, în lipsa bibliotecarului. Un 
astfel de obiectiv poate fi îndeplinit prin instruirea personalului de bibliotecă, în cadrul 
unui curs de formare profesională, obiectivul fiind acela de a implementa un nou ser-
viciu, și anume, Bibliotecarul digital. 

alfabetizarea digitală a personalului de bibliotecă care să asigure implementarea 
noului serviciu menționat se poate realiza în cadrul unui curs prin două module:

Formarea și consolidarea de competențe digitale de bază, ce presupun 1. 
cunoașterea și utilizarea bazelor de date existente la nivel național, puse la dispoziție 
prin sistemul național de biblioteci, regăsirea informației în bazele de date bibliogra-
fice, în special a acelora care oferă open Access, practici inovative de promovare a 
structurilor infodocumentare [2, p. 298-310] s.a.; utilitatea acestui modul va fi probată 
în mod exemplar în cazul bibliotecilor universitare sau academice [3].

cunoașterea și utilizarea de site-uri și aplicații specializate în deținerea, edita-2. 
rea și transmiterea de conținut digital, dar și de promovare în mediul virtual, prin inter-
mediul cărora imaginea publică a bibliotecilor să fie îmbunătățită, precum: genial.ly, 
powtoon, escape the room, canva, MapHub, Socrative, Liveworksheets, edpuzzle, 
calameo, Mentimeter, Wordwall s.a.
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rolul comunicațiilor în societatea modernă este în continuă creștere. acest feno-
men este influențat de mediul extern imprevizibil, de necesitatea de a construi relații 
eficiente cu utilizatorii, partenerii și toate grupurile sociale din jurul organizației. Lumea 
din ultimele decenii reprezintă, în primul rând, comunicațiile globale și diverse, care 
pătrund în întregul spațiu sociocultural și determină eficiența oricăror activități umane.

comunicațiile, formând o rețea ramificată, devin mai universale, transformându-
se din interpersonale în sociale și profesionale. acestea sunt baza oricărei activități 
economice, determinând eficacitatea acesteia și impactul asupra participanților săi [3, 
p.221]. organizațiile au nevoie de tehnologii și instrumente eficiente pentru a comu-
nica cu publicul – țintă. Ideea comunicațiilor integrate de marketing a apărut în anul 
1962, când theodore Levitt a formulat conceptul de marketing centripet, ideea că-
ruia era ca toate mesajele de informare venite de la companie să fie coordonate între 
ele, creând o singură imagine convingătoare a organizaţiei. cu toate acestea, ideea 
comunicațiilor integrate de marketing a devenit relevantă abia la mijlocul anilor 1990, 
când a devenit clar că schemele tradiționale nu mai funcționau. În această perioadă, 
au fost publicate mai multe lucrări ale autorilor americani, care prezentau conceptul 
comunicațiilor integrate de marketing. reprezentativă, în acest context, este lucrarea 
Integrated Marketing Communications: putting It together & Making It Work de Don 
e. Schultz, Stanley I. tannenbaum și robert F. Lauterborn (1992). experții susțin 
că această lucrare a servit drept bază conceptuală pentru dezvoltarea în continuare a 
soluțiilor eficiente de marketing [4, p.4].

progresul tehnologic, concurența, utilizatorii avansați, creșterea volumului de 
informații și dezvoltarea canalelor de informare condiționează integrarea tuturor tipu-
rilor de comunicare și a componentelor acesteia, fiind necesară luarea în considerare 
a factorilor care influențează acest proces. comunicațiile integrate asigură calitatea și 
eficiența comunicării organizaționale, fiind, totodată, și un mijloc important de realiza-
re a misiunii organizației care contribuie la loializarea utilizatorilor și fortifică poziția 
organizației pe piață. 
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În prezent, comunicațiile integrate au devenit un element indispensabil al spațiului 
informațional modern, care trece printr-o perioadă de transformare accelerată, cauzată 
de pandemie. astfel, în condițiile de pandemie, au fost schimbate prioritățile în comu-
nicarea externă și internă a bibliotecilor. comunicațiile interne ale unei organizații ne-
cesită schimbări fundamentale într-o pandemie. Bibliotecile au avut noi oportunități de 
a lucra cu utilizatorii la distanță. pentru a avea servicii solicitate într-o perioadă de forță 
majoră, bibliotecile trebuia să-și restructureze rapid activitățile, iar angajații să se adap-
teze la modalitățile inovaționale de primire și transmitere a informațiilor, să dezvolte 
noi abilități, de exemplu, autogestiunea etc. Sunt necesare strategii de adaptare și refor-
matare pentru toate tipurile de biblioteci. principala tendință a anilor 2020-2022 a fost 
transferarea masivă a activității în mediul online. acest format de organizare a activității, 
potrivit multor experți, se va păstra și după pandemie, deoarece aduce și anumite bene-
ficii organizației: reducerea costurilor organizaționale și de operare, eliberarea spațiului 
fizic de lucru etc. Managerii trebuie să construiască un sistem de comunicații integrat, 
să promoveze un nou model de interacțiune cu angajații, care va funcționa preponderent 
la distanță. crearea unui spațiu de activitate flexibil necesită cunoștințe noi din partea 
managerilor de bibliotecă. Situația actuală a oferit bibliotecarilor o bună oportunitate de 
a testa procesele și comunicațiile interne ale organizației.

Siguranța devine o valoare de bază în societate, așa că lipsa contactului direct cu 
publicul și între angajați va reduce considerabil riscul de infectare. Biblioteca trebuie să 
funcționeze atât în   medii tradiționale, cât și în medii online. variabilitatea devine prin-
cipala caracteristică a societății postcriză. Un spațiu unic de informare este fundamen-
tul loialității personalului bibliotecii. este necesar să se reconstruiască un singur spațiu 
informațional prin soluționarea următoarelor sarcini:

evitarea erorilor de comunicare pe orizontală și pe verticală pentru asigurarea •	
înțelegerii reciproce la toate nivelurile bibliotecii. este necesar să se acorde o 
atenție deosebită comunicării orizontale, deoarece fiecare angajat poate păstra 
legătura cu conducerea, dar nu știe ce fac colegii;
dezvoltarea unei culturi a feedback-ului. angajații de la distanță au nevoie de •	
mai mult feedback din partea managerilor, au nevoie de instrumente convenabi-
le pentru a-și transmite propria opinie conducerii și pentru a răspunde prompt;
crearea unui sistem de pregătire și dezvoltare a personalului în condiții de lucru •	
la distanță și popularizarea acestuia;
formarea unor standarde-cadru de comportament, fiind una dintre sarcinile •	
principale ale comunicării corporative.

când se lucrează de la distanță, comunicarea scrisă este utilizată mai frecvent. În 
acest context, sarcinile de lucru necesită o structurare clară. absența unei componen-
te emoționale poate contribui la neînțelegerea informației, la apariția interferenței se-
mantice în percepția informației. Se atestă și fenomenul de extindere a zilei de lucru 
în formatul activității la distanță, care este greu de monitorizat. toate deciziile luate în 
timpul discuțiilor la telefon sau prin un apel video trebuie să fie imediat înregistrate și 
arhivate. parolele și datele de conectare ale angajaților trebuie să fie colectate într-un 
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fișier comun și stocate de o persoana responsabilă. pentru a construi comunicații efi-
ciente între angajați, fără pierderi de timp, date și informații, pot fi create grupuri de 
discuții și chat-uri, în funcție de nevoile profesionale, să se organizeze întâlniri, ședințe 
de brainstorming și să se acorde asistență consultativă în timp real. toate instrumentele 
pentru construirea comunicării în cadrul bibliotecii pot fi acum utilizate online. există 
instrumente care integrează toate funcțiile principale de comunicare din cadrul bibliote-
cii. problema comunicaţiilor interne ale bibliotecii va fi rezolvată mai eficient dacă sunt 
respectate următoarele:

elaborarea unui plan de comunicare internă în timpul crizei;•	
este important ca managerii să construiască o comunicare gestionată și să trans-•	
mită personalului informațiile organizaționale;
este necesar de reconfigurat comunicațiile în bibliotecă cât mai repede posibil;•	
comunicarea informală este importantă pentru fiecare angajat, de aceea se reco-•	
mandă crearea unui spațiu de comunicare informală, cum ar fi un grup pe viber, 
Messenger etc.;
evaluarea periodică a sistemului de comunicare a bibliotecii.•	

astfel, într-o epocă a schimbării, rolul comunicării în bibliotecă este în creștere 
semnificativă, ea devine resursa principală și direcția principală de activitate și nece-
sită o atitudine responsabilă față de aceasta. comunicarea bibliotecii corect constru-
ită influențează direct eficiența activităților sale, reputația și poziția stabilă pe piața 
informației.
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termenul de „campanie” provine din limbajul militar, prin care se înţelege „tota-
litatea operaţiilor militare efectuate de armatele unei ţări sau un grup de armate pe un 
câmp de luptă într-un anumit timp şi într-un scop strategic” [1, p.173]. Depăşind aspec-
tul militar, mediul non-militar defineşte campania drept „acţiunea organizată în vederea 
realizării într-o anumită perioadă de timp a unor sarcini importante” [2, p.131]. Dat fiind 
faptul că acest concept a fost preluat din terminologia militară, specialiştii din domeniul 
relaţiilor publice au propus mai multe definiţii, încercând să-i ofere o semnificaţie spe-
cifică. În accepţia cercetătorilor americani Doug newson, alan Scott și Judy vanslyke 
turk, campaniile de relaţii publice reprezintă  „eforturi hotărâte, extinse, coordonate, 
menite să atingă o ţintă sau un set de ţinte interconectate care să deplaseze organizaţia 
către atingerea unui obiectiv pe termen lung, înţeles ca expresie a misiunii sale” [3]. o 
altă definiţie în acest sens, este cea propusă de către robert Kendal, potrivit lui „cam-
pania de relaţii publice este un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii 
sociale demne de încredere, cu scopul de a atinge anumite obiective (determinate în 
urma unor cercetări), efort bazat pe aplicarea unor strategii de comunicare şi evaluarea 
rezultatelor obţinute” [4, p.3]. așadar, o entitate socială livrează conținuturi/mesaje spre 
mediul extern în vederea consolidării și fortificării imaginii instituționale.

Bernard Dagenais, profesor de relații publice la Departamentul de Informare și 
comunicare al Universității Laval (Québec, canada), susține ideea potrivit căreia cam-
pania de relații publice este „o succesiune ordonată de operaţiuni efectuate pentru a găsi 
soluţii concrete de comunicare în funcţie de preocupările organizaţiei; el începe cu o 
analiză şi continuă cu un studiu, o planificare, o fază de execuţie şi una de control” [5, 
p.31]. În acest context, putem afirma că o campanie de pr are drept scop soluționarea 
unor probleme sociale, comerciale; crize de imagine etc.

La rândul său, sociologul şi profesorul universitar ieşean gheorghe teodorescu, 
definește campania de relații publice în felul următor: „o activitate de conducere, cu 
caracter permanent şi organizat, prin care firmele comerciale, instituţiile, grupurile, cu 
caracter privat sau public, urmăresc să câştige şi să menţină înţelegerea, simpatia şi sus-
ţinerea celor cu care astfel de organizaţii au sau ar putea avea de-a face: în acest scop, ele 
vor trebui să practice o largă informare şi să-şi adapteze pe cât posibil propriul compor-
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tament încât să obţină o cooperare mai eficientă din partea celorlalte instituţii, persoane 
sau grupuri, cu condiţia de a ţine seama de interese reciproce”[6].

autorul român mai este de părere că prin campaniile de relații publice se fixează 
reprezentări sociale cu privire la instituții și persoane, generând, astfel, „stereotipuri şi 
rutine comportamentale pornind de la valori, mentalităţi, practici ori credințe pe care 
le operaţionalizează în modele predefinite ale acţiunii”. În contextul în care an de an, 
organizațiile se preocupă de pr-ul corporativ, ne dăm seama că scopul campaniilor de 
relații publice, pe care acestea le desfășoară, se orientează anume spre conservarea și 
amplificarea imaginii pozitive a instituţiei.

Doug newsom, Judy van Slyke turk și Dean Kruckeberg, în lucrarea lor Totul 
despre relații publice, vorbesc despre câteva caracteristici ale campaniilor de relații pu-
blice, pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când inițiem un astfel de proces 
comunicațional: 1) identificarea nevoilor, obiectivelor şi posibilităţilor publicului prio-
ritare; 2) planificarea şi executarea campaniei într-un mod sistematic; 3) monitorizarea 
şi evaluarea continuă pentru a se vedea ce funcţionează şi unde trebuie făcute eforturi 
suplimentare; 4) luarea în considerare a rolurilor complementare ale comunicării inter-
personale cu mass-media; 5) selecţia unor media potrivite pentru fiecare public prioritar, 
dând atenţia necesară posibilităţii acelor media de a difuza mesajul [7, p.573-574].

cercetătoarea cristina coman, referindu-se la campaniile de relații publice, consi-
deră că acestea ar trebui să fie distinse de campaniile de comunicare publică. acestea din 
urmă au un scop imediat, practic și bine definit (spre exemplu: campaniile de combatere 
a fumatului, de respectare a normelor de securitate rutieră, de înfrumuseţare a oraşului 
etc.) şi folosesc exclusiv mass-media. 

campaniile de relații publice însă au ca obiective crearea de relaţii pozitive între 
o organizaţie şi publicul ei; în acest scop ele folosesc un spectru larg de mijloace de 
comunicare: interpersonală, mediată de diferite suporturi tehnologice (telefon, afişe, 
e-mail, Internet etc.) sau de tip mass-media, contribuind, astfel, la îndeplinirea misi-
unii sociale globale ale organizaţiei şi la confirmarea declaraţiei de principii care o 
defineşte [8, p. 73].

După cum am observat din definiţiile de mai sus, campaniile de relaţii publice 
reprezintă un efort, un proces complex de acţiuni menite să asigure atingerea unui scop 
general. În cazul campaniilor sociale, scopul este de a influenţa, sensibiliza opinia publi-
că asupra problemelor care există în societate, promovând astfel sentimentul de solidari-
tate socială, pe când în cazul campaniilor comerciale, scopul este de a seduce individul, 
trezindu-i dorinţa de a achiziţiona produsul/serviciul promovat. Indiferent de scopul pe 
care şi-l propune o campanie de relaţii publice, pentru a deveni de succes, aceasta trebuie 
să fie planificată strategic, pentru a-şi atinge obiectivele propuse.

elaborarea unei campanii de relații publice presupune mai multe etape, precum:
1. definirea corectă a tipului de campanie ce va fi organizată (de poziţionare, de 

informare etc.);
 2. identificarea problemei și analiza situaţiei (analiza SWot, peSt etc.); 
3. stabilirea publicului-ţintă;
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4. formularea scopului campaniei; 
5. elaborarea obiectivelor de acţiune şi de comunicare;
6. stabilirea strategiei de acţiune și a tacticilor de comunicare; 
7. crearea sloganului și a mesajelor ce vor fi difuzate în campanie;
8. proiectarea calendarului campaniei (gant sau alt tip); 
9. proiectarea planului media; 
10. stabilirea bugetului;
11. stabilirea echipei de campanie, cu descrierea exactă a sarcinilor fiecărui mem-

bru; 
12. identificarea metodelor de evaluare.
planificarea și organizarea campaniilor de relații publice reprezintă eforturile și 

procesele fundamentale, complexe și bine elaborate, de reușita cărora depinde viitoarea 
imagine a unei instituții. nu în zadar într-o campanie de pr se investesc numeroase 
resurse financiare, umane și temporale. practica ne arată că rezultatele unei campanii de 
pr sunt direct proporționale cu eforturile de planificare a acesteia. 

În logica activităţii de pr, campaniile sunt acţiuni distincte, proiectate si derulate 
special pentru îndeplinirea anumitor obiective ale organizaţiei, pe termen scurt, mediu 
sau lung. ele se detaşează de activitatea curentă a departamentului pr, desfăşurându-se 
după un proiect special, dar activităţi din acest proiect se pot regăsi în planurile lunare, 
trimestriale, anuale ale departamentului. În alte situaţii, atunci când organizaţia decide 
să angajeze o agenție de relaţii publice pentru organizarea unei campanii, departamentul 
propriu este degajat de sarcinile specifice respectivei campanii, revenindu-i, poate, doar 
misiunea de a monitoriza acţiunile derulate de agenția respectivă. Deci, situaţiile se pot 
nuanţa, de la caz la caz.
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Secolul XXI reclamă o schimbare de atitudine din partea bibliotecarilor şi o des-
chidere mai mare spre inovare din partea bibliotecilor. Bibliotecile trebuie să-şi extindă 
colecțiile pe orice tip de suport, cu resurse online sau documente electronice şi trebuie 
să furnizeze noi tipuri de servicii pentru a-şi demonstra utilitatea. revoluția digitală a 
schimbat modul în care erau percepute bibliotecile – din furnizori ai informației ele au 
devenit intermediari ai informației. chiar dacă şi-au pierdut „supremația” în infrastruc-
tura cunoașterii, lunga tradiție în domeniul organizării informației încă mai recoman-
dă bibliotecile, internetul și World Wide Web-ul nereușind o sistematizare perfectă a 
informațiilor relevante pentru utilizator [1, p. 25]. 

astfel, bibliotecarul trebuie să recunoască nevoia de informare, să diferențieze 
sursele de acces, să creeze strategii pentru căutare, să poată localiza, accesa, compara 
si evalua informațiile, să organizeze, să redacteze, să comunice, să sistematizeze și să 
gestioneze informațiile [4, p. 7]. când bibliotecarul este depășit atât de contextul social, 
cât și de contextul tehnologic, când setul actualizat și dinamic de competențe lipsește 
din „arsenalul” bibliotecarului, biblioteca nu își mai validează scopurile fundamentale. 
astfel de situații, cu care s-au confruntat biblioteci din întreaga lume, necesită un set de 
acțiuni plenare și sistemice. De exemplu, în 2006 o bibliotecă universitară din australia 
a resimțit nevoia unei astfel de schimbări. 

În anul 2006, comunitatea academică a Universității din Melbourne a semnalat o 
scădere puternică a numărului de studenți utilizatori ai bibliotecii universitare. După un 
studiu complex, între anii 2006-2009, în cadrul bibliotecii, a fost implementat un model 
cuprinzător de schimbări, o mare parte fiind dintre el fiind adresate direct bibliotecarilor: 
oportunități de carieră structurată pentru întreg personalul bibliotecii; oportunități de 
specializare pentru formarea unui set clar definit de competențe şi abilități specifice com-
binate cu un spectru larg de cunoștințe generale; formarea unor bibliotecari specializați 
capabili să ofere mai degrabă servicii personalizate pentru utilizatori şi nu set limitat de 
servicii standardizate [5, p. 577]. 

De asemenea, majoritatea bibliotecarilor au urmat cursuri de instruire, în vederea 
dezvoltării noilor competențe necesare (HtML, XML, metadate etc.), fiind urmărită şi 
sporirea autonomiei bibliotecarilor în lucrul cu programele multimedia. În urma unei 
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analize a feedback-ului primit de la bibliotecari care au urmat cursurile, pentru o parte 
dintre angajați a fost modificată fișa postului, iar unde a fost necesar a fost ajustată și or-
ganigrama bibliotecii [5, p. 573-574]. Schimbările s-au dovedit a fi utile, dar în contextul 
dinamic al bibliotecii 2.0, a fost introdus şi un sistem suplimentar de raportări periodice 
întocmite de fiecare departament al bibliotecii, pentru o monitorizare mai îndeaproape a 
activității bibliotecii, în vederea evitării apariției unei noi falii între instituție și utiliza-
tori. pentru a înțelege și a adapta mai bine bibliotecile la nevoile societății contempora-
ne, este important și modul în care bibliotecarii îşi înțeleg noul lor context profesional, 
adică biblioteca 2.0. 

În anul 2013, în cadrul unui studiu privind percepția competențelor bibliotecarilor 
în era digitală (sau în contextul bibliotecii 2.0), o sută de bibliotecari din Finlanda au răs-
puns la întrebarea „ce este un bibliotecar 2.0?”. cinci cele mai des întâlnite răspunsuri 
s-au referit la: competență în folosirea internetului, capacitatea de muncă interactivă, 
muncă orientată către utilizator, deschiderea către nou și un spirit proactiv [6, p. 201].

răspunsurile oferite de bibliotecari sunt congruente cu schimbarea culturală actu-
ală determinată de era digitală, unde punctul focal al schimbării nu rezidă neapărat în 
dihotomia digital-analog, ci mai degrabă în noua ordine interactivă. astfel, se întregește 
imaginea bibliotecarului 2.0, drept cea a unui expert/specialist care se află într-un con-
tinuu proces de învățare. pe o scară de la specialist la generalist, bibliotecarul 2.0 ni 
se înfățișează în chip paradoxal drept un „specialist nonspecialist”. Bibliotecarul 2.0 
însumează competențe specifice în domeniul instrumentelor interactive, social web, este 
concentrat pe formă mai degrabă decât pe conținut. În același timp, el trebuie să găseas-
că un echilibru dintre aceste competențe și nevoia de fi un comunicator generalist [6,                     
p. 203-204]. În secolul XXI, bibliotecarul devine asemeni unui ghid într-o galerie care 
își completează colecțiile neîntrerupt. 

Într-un alt studiu din 2014 realizat de gunilla Widén abo și Maria Kronqvist-Berg 
de la Åbo akademi University, din turku, Finlanda, sunt menționate noile competențe 
pe care ar trebui să le dezvolte bibliotecarii în secolul XXI. 

astfel, competențele de digitalizare se referă la competențe tehnice și capacitatea 
de a comunica cu personalul și sistemele It, competențe juridice, contracte de licență 
și achiziții publice. cele de informare și de alfabetizare mediatică sunt puse în slujba 
utilizatorilor, la fel ca şi competența de a veni în întâmpinarea tuturor tipurilor de grupuri 
de utilizatori. cele de comunicare științifică se referă la competența juridică, acorduri, 
procese de publicare, diferite practici de informare în cadrul diferitelor discipline, bibli-
ometrie, practici de scriere, arhive digitale. cele privind cultura participativă ţin de do-
meniul tehnologiei digitale, alfabetizare informațională, competență socială, marketing 
și comunicare. cele care țin de supraveghere pedagogică se referă la medii de învățare, 
platforme de învățare, lucrări de referință, competență juridică, competențe de comuni-
care, metode de învățare, competențe de colaborare. cele de marketing: sunt legate de 
internet și social media ca instrumente de comunicare și marketing. Ultima categorie, 
competențele academice se referă la: managementul schimbării, leadership, învățare și 
dezvoltare, competențe relaționale [2].
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toate aceste competențe noi sunt strâns legate de cultura informației. În literatura 
de specialitate, sunt deja încetățeniți termenii info-poor (persoane care nu au acces la 
informație) și info-rich (persoane care au acces la informație) și se discută despre falia 
digitală datorată distanței dintre info-poor și info-rich [3, p.54]. De aceea, rolul biblio-
tecarilor din centrele universitare este de a asigura o exploatare corectă a informațiilor, 
asigurând accesul la bazele de date (având costuri extrem de mari acest lucru este mult 
mai facil datorită consorțiilor realizate de biblioteci), realizând o selecție și o diseminare 
a informației în rândul utilizatorilor, integrând astfel resursele informaționale specifice 
culturii digitale [3, p.55]. 

o bibliotecă care vrea să fie în prezent un sprijin veritabil pentru utilizatori, trebu-
ie să implementeze programe de modernizare cu un accent puternic pus pe cursuri de 
formare și instruire pentru bibliotecari, nu doar în domeniul multimedia, dar pentru a 
dezvolta și celelalte competențe necesare bibliotecarilor în contextul bibliotecii 2.0. 
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JURNALISM ȘI PROCESE MEDIATICE

REVISTA: ELEMENTE DE CONțINUT ȘI DE fORMă 

ThE MAGAZINE: ELEMENTS Of CONTENT AND fORM
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revista este o publicație periodică, tipărită pe un suport de hârtie, care, conform 
unei periodicități anume, pune în circuitul informațional texte de natură analitică și ima-
gini color, realizând prioritar, funcțiile de interpretare, de culturalizare și de divertis-
ment. „ea este cel mai vechi element al sistemului mass-mediei, întrucât suportul minim 
necesar acesteia putea fi găsit și acum câteva secole, spre deosebire de celelalte tipuri de 
media care au apărut pe piața informațională începând cu secolul al XIX-lea” [1, p. 26]. 
revista își are propriile formate, mijloace și forme de expresie, care proiectează specifi-
citatea ei în raport cu alte elemente ale sistemului mass-mediei.

elementele constitutive ale unei reviste formează un ansamblu structurat, în care 
fiecare dintre acestea își are rolul, contribuția și aportul său la formarea produsului 
finit. Din perspectivă funcțională, 
elementele constitutive ale unei re-
viste pot fi clasificate în: 1) elemente 
de conținut și 2) elemente de for-
mă. elementele de conținut și cele 
de formă reprezintă particularitățile 
distinctive ale unei revistei, din care 
și reiese modelul identitar al ei. ele 
sunt selectate în funcție de conceptul 
revistei (care, la rândul lui, depinde 
de nevoile și interesele cititorilor) și 
condiționează în mod necesar speci-
ficul acesteia: forma, conținutul, sti-
lul și retorica ei.

În categoria elementelor de 
conținut se includ: titlul revistei, cu-
prinsul, date editoriale, sigla, motto, 
elementele textuale (studii, anunțuri, 
articole, interviuri, sondaje, analize 
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etc.), precum și elementele iconogra-
fice (fotografii, colaje, grafice, dese-
ne, caricaturi etc.) (Fig. 1).

există trei modalități de pro-
iectare a conținuturilor în reviste: 
textuală, ilustrativă și mixtă. Moda-
litatea de prezentare a conținuturilor 
depinde de tipul de revistă. revistele 
științifice, de exemplu, își prezintă 
conținuturile prioritar în formă tex-
tuală, imaginile fiind doar material 
ilustrativ la textul de bază. În con-
trar, revistele de divertisment cel mai 
des aplică cea de-a doua modalitate, 
întrucât folosesc prioritar iconogra-
fia, textul fiind folosit complemen-
tar, pentru a indica sursa imaginii, a 
descrie legendele imaginilor, a face 
unele precizări etc. totuși, cele mai 
multe reviste adoptă modalitatea 
mixtă de prezentare a conținuturilor.

elementele de formă ale unei reviste sunt: design-ul, prezentarea grafică a pagini-
lor, rubricile, formatul, caracterul de literă, cromatica. ele formează discursul ilustrativ 
al revistelor, care este orientat să accentueze conținuturile materialelor jurnalistice, dar, 
îndeosebi, să asigure atractivitate comunicării vizuale moderne. 

În pofida concurențe: acerbe, existentă în sistemul contemporan al mass-mediei, 
revista, ca element al presei tipărite, reușește să se mențină și chiar să-și extindă segmen-
tele de public datorită formei și conținuturilor sale analitice sau de loisir. Spre deosebi-
re de alte media, revista propune o abordare „sistemică” a realității, oferind publicului 
cititor o viziune integrală, de ansamblu a lucrurilor. „În timp ce alte medii pot prezenta 
fragmentar informațiile, fără a le reliefa poziția lor în matricea socio-culturală, revista, 
de regulă, nu oferă informații non-conceptuale, fapt ce se datorează integrității textului 
cultural pe care îl solicită formatul de revistă” [2, p. 12]. 

Imaginea revistei se formează în funcție de modul în care sunt utilizate elementele 
de formă; ea se diferențiază, în mod prioritar, în funcție de tipul de revistă, obiectivele pe 
care le realizează, funcțiile pe care ea le exercită, precum și de segmentul de public pen-
tru care este destinată. totodată, imaginea revistei este o reflectare a gradului de cultură 
generală a publicului, a nevoilor lui informaționale, culturale și sociale. De exemplu, 
pentru revistele populare, de masă, imaginea lor și forma de prezentare a materialelor 
este chiar mai importantă decât însăși conținutul acestora. Indiferent însă de specificul 
său, fiecare revistă tinde să vină cu o abordare individualizată, care să-i proiecteze iden-
titatea proprie și imaginea grafică în contextul publicațiilor periodice tipărite. 
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 elementele de formă rămân, de regulă, constante pentru toate edițiile unei și 
aceleași reviste, uneori însă acestea pot varia nesemnificativ în funcție de specificitatea 
unor ediții concrete. aceste elemente definesc stilul vizual al publicației și conferă o notă 
de atractivitate, dar și de individualitate fiecărei ediții în parte. totodată, aceste elemente 
asigură lizibilitatea informației, ușurând astfel procesul de lectură, și conferă revistei un 
aspect atractiv, estetic. 

elementele de conținut și cele de formă reprezintă însemnele revistei ca tip de me-
dia, care, împreună luate, formează modelul identitar al acesteia. rolul elementelor de 
conținut și al celor de formă în constituirea modelului identitar, însă variază de la caz la 
caz. De exemplu, în modelele identitare ale revistelor specializate, accentul cade, priori-
tar, pe elementele de conținut, cele de formă fiind utilizate, în special, pentru asigurarea 
autenticității și unicității produsului mediatic. contrar acestei practici, modelele identi-
tare ale revistelor populare se axează pe elementele de formă, prezentarea materialelor 
având prioritate în raport cu conținuturile acestora. Indiferent de tipul de Model identitar 
al unei reviste, de genul acesteia, este determinant pentru ea succesul, atractivitatea și 
competitivitatea sa. 
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După Marea Unire din decembrie 1918, în românia au loc numeroase evenimente 
relevante pentru activitatea editorială, pentru cea jurnalistică, îndeosebi. Se înființează 
noi organizații profesionale: Uniunea Ziariștilor profesioniști (București, 1919); Sindi-
catul presei române din ardeal și Banat (cluj, 1921); cercul Ziariștilor profesioniști 
(Iași, 1922), se inaugurează primul curs de Jurnalism din românia (cluj, 1919), are loc 
congresul corespondenților ziariști din provincie, la turnu Severin [1], reuniune care a 
pus bazele „asociațiunei generale a ziariștilor din provincie” [2] la inițiativa jurnalistu-
lui Iulian Burș [3] (1922) și altele.

Dezbaterile, analizele și comentariile despre rolul presei în contextul schimbărilor 
politice, sociale, economice ș.a.m.d. sunt tot mai frecvente și au o teme obsesive: con-
sensul, libertatea presei, selecția jurnaliștilor, constituirea unei „federale” a celor din 
presă, contractul profesional al ziaristului și altele. 

pentru perioada 24-26 septembrie 1922 este programat „întâiul congres al 
societăților de presă din românia” [4], convocat la București, cu obiectivul declarat de 
a constitui o „federală” a organizațiilor profesionale, inițiativa fiind a societăților din 
capitală – Sindicatul Ziariștilor din București, asociația generală a presei române și 
Uniunea Ziariștilor profesioniști. reprezentații acestora, precum și cei ai organizațiilor 
din țară, adică 54 de jurnaliști urmau să adopte un regulament în acest sens, să participe 
la inaugurarea palatului SZr din Str. g. cantacuzino, nr. 2. printre cei care urmau să 
prezideze ședințele se aflau ctin. Bacalbașa (SZB), Ion argentoiu (SpraB), ctin. Mille 
(agpp), rudolf Suțu (SZMB) și președintele societății de presă a maghiarilor.

evenimentul se va reprograma pentru 3-5 decembrie 1922, ordinea de zi fiind ocu-
pată de „situația morală a presei, libertatea presei, raporturile dintre presă și autorități, 
industria tiparului în genere cu privire specială la ziare, drepturile și limitele reportagiu-
lui în presă, contractul profesional de ziarist, asigurările de viață ale ziariștilor, congresul 
internațional al presei române” [5].

așadar, la patru ani de la Unire, în București se organizează prima [6] reuniune a 
reprezentanților jurnaliștilor din toate provinciile istorice. B. Brănișteanu [7], reporter 
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al ziarului „adevărul” remarca situația „curioasă” că „întâiul congres al presei române 
se adună după aproape un secol de existență al ei” [8], precum și faptul că reuniunea se 
ocupă de libertatea presei.

contextul a fost destul de tensionat, în special din cauza tulburărilor antisemite 
[9] din marile centre universitare, dorința „studenților creștini” de a impune numerus 
clausus și altele.

Iată câteva dintre realizările acestei manifestări profesionale.
În 4 decembrie este inaugurat palatul Sindicatului Ziariștilor din București, clă-

dire în care vor avea loc lucrările congresului. Să reținem că palatul a fost atacat de 
„studenți”, adică de tineri legionari, în noaptea de 5 decembrie, din motive greu expli-
cabile atât atunci, cât și acum. În prima zi a dezbaterilor s-a discutat despre „situația 
morală a presei”, o tematică polemică, dar de neevitat. D. tomescu [10], reprezentant 
al jurnaliștilor din ardeal a pledat pentru o mai bună pregătire intelectuală și morală a 
ziariștilor, fapt realizabil prin crearea unor catedre de ziaristică, instituirea de burse pen-
tru pregătire în străinătate și asigurarea stării materiale a ziariștilor. Discuțiile au fost atât 
de aprinse, încât tomescu nici nu și-a putut prezenta integral raportul său.

principalele obiecții au ținut de condiționarea accesului la profesie de o minimă 
pregătire, diplomele negarantând talentul; în plus, gazetarii nu ar trebui să nu se trans-
forme într-o breaslă închisă, ceea ce ar echivala cu o restrângere a libertății presei [11]. 
reținem că acum se vorbește pentru prima oară serios, la București, despre catedre 
de jurnalism. Ba mai mult, „se dă citire propunerii studenților de la universitatea din 
București de a se interveni pentru înființarea unei facultăți de jurnalism, după exem-

plul celor similare din străinătate. cererea se 
va avea în vedere” [12] nota reporterul „ade-
vărul”. 

Un alt raport a fost susținut de constantin 
Bacalbașa, președintele Sindicatului Ziariștilor, 
relativ la libertatea presei, la sancțiunile ce pot 
fi date, astfel încât congresul va vota o moțiune 
care promovează principiul desăvârșitei libertăți 
a presei, juriul, ca instanță care să evalueze de-
lictele de presă, precum și răspunderea deplină 
și reală a jurnalistului. aceste trei principii ur-
mau să stea la baza unui proiect de lege a presei, 
pe care delegații se angajau să-l redacteze. 

Despre regimul presei vor vorbi c.g. cos-
taforu (București), pan Halippa (chișinău), Șt. 
vlădescu (timișoara), Kaufmann (Iași), Iosif 
nădejde (București) și alții. criza hîrtiei de ziar, 
relația dintre presă și autorități, dificultățile eco-
nomice ale presei de limbă română din tran-
silvania și multe alte teme vor face obiectul 

pentru înființarea unei facultăți de jurnalism, după exemplul celor similare din străinătate. 

Cererea se va avea în vedere” [12] nota reporterul „Adevărul”.  
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Ziariștilor, relativ la libertatea presei, la sancțiunile ce pot fi date, astfel încât congresul va 

vota o moțiune care promovează principiul desăvârșitei libertăți a presei, juriul, ca instanță 

care să evalueze delictele de presă, precum și răspunderea deplină și reală a jurnalistului. 
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Despre regimul presei vor vorbi C.G. Costaforu (București), Pan Halippa (Chișinău), 
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 Jurnaliștii au considerat un succes acest congres și au decis ca viitoarea ediție să se 

organizeze la Cluj, în anul 1923. Din păcate, cel de-al doilea congres a fost un eșec, din cauza 

agitațiilor antisemite, a lipsei de reacție a autorităților și a altor factori [13]. 

Cât privește ecourile reuniunii, acestea au fost destul de „colorate” – bunăoară, 

„Congresul, însuşi la care au participat delegaţi ai tuturor sindicatelor de presă din ţară, a fost 

Dumitru tomescu. Sursa: revista Ramuri, 
Craiova.
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intervenții, moțiunilor, constituirii de comisii însărcinate cu redactarea unor documente 
ș.a.m.d.

Jurnaliștii au considerat un succes acest congres și au decis ca viitoarea ediție să se 
organizeze la cluj, în anul 1923. Din păcate, cel de-al doilea congres a fost un eșec, din 
cauza agitațiilor antisemite, a lipsei de reacție a autorităților și a altor factori [13].

cât privește ecourile reuniunii, acestea au fost destul de „colorate” – bunăoară, 
„congresul, însuşi la care au participat delegaţi ai tuturor sindicatelor de presă din 
ţară, a fost cu adevărat la înălţime. Bine pregătit şi bine condus, congresul a luat ho-
tărâri remarcabile, cari îi fac cinste deosebită şi cari, prin urmările te vor avea, pot fi 
socotite, cu drept cuvânt, ca momente din cele mai însemnate in viaţa presei române 
(...) d. Iorga a spus la banchetul de încheiere, în aplausele întregii asistenţe, că presa 
română trebuie să fie călăuzită de următoarele idei fundamentale: a) iubire faţă de naţia 
română şi recunoaşterea cea mai deplină a drepturilor minoritare; b) respect faţă de 
stat şi c) înţelegerea pentru cultură – care în domeniul etic se cheamă moralitate” [14], 
apreciau jurnaliștii din Blaj. 

ceva mai analitic, alexandru a. Hodoș [15] nota: „cercetând chestiunile desbătu-
te în congresul dela Bucureşti, s’ar părea că ziariştii au nevoie şi de o altă tribună decât 
aceea dela care oficiază de obicei. ei nu s’au oprit la desbaterea specialelor nevoi ale 
breslei lor, deşi aveau tot dreptul să zăbovească mai mult asupra unor stări de lucruri 
destul de îngrijitoare. aspra criză a tiparului, care a curmat firul existenţei atâtor gaze-
te, a avut o dureroasă răsfrângere asupra soartei celor cari le scriau. Deşi organizaţiile 
profesionale s’au înmulţit în vremea din urmă, ziariştii tot nu-şi găsesc râvnita ocrotire 
sindicală, care să-i ferească de dureroasele surprize ale lipsei de lucru. asupra timpu-
riei lor extenuări nu planează încă aripa adăpostitoare, a unui refugiu sigur... Dar, iată 
totuş, că aceste necazuri intime ale meseriei au fost atinse numai în treacăt, cu prilejul 
primei întâlniri a delegaţilor diferitelor asociaţii gazetăreşti, — rămânând ca fiecare 
din acestea să urmărească ţinta profesională comună pe căi proprii, — iar discuţiile 
s’au ţesut în jurul unor 
alte probleme de inte-
res, mult mai înalt. am 
ascultat atâtea juste cu-
vântări, pline de bun 
simţ şi de demnitate, în 
cari se sbătea imboldul 
spre o şi mai bună pre-
gătire culturală a zia-
ristului, în cari lămurea 
starea morală a presei 
şi se afirma neclintita 
poziţie de apărare în 
folosul libertătei scrisu-
lui!...” [16].

alexandru a. Hodoș. 
Sursa: Societatea română de radiodifuziune.
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cine va citi argumentele lui a. Hodoș va constata că pleda pentru o mai serioasă 
selecție a celor care lucrau în presă, pentru mai multă demnitate în rândul jurnaliștilor, 
el fiind într-un relativ dezacord față de entuziasmul (și naivitatea) unor delegați mai 
influenți, la congres – „cum să nu admiri acest scrupul de conştiinţă care este străduinţa 
spre o pregătire cât mai desăvârşită a ziaristului? cum să nu te bucure năzuinţa acestuia 
de a asigura un prestigiu cât mai neştirbit instituţiei pe care o serveşte? cum să nu fii 
alături de aceşti vânturători de opinii cari cer dreptul de liberă exprimare pentru opinia 
adversarului? Din nefericire, însă, iluzia optică n’a ţinut decât aceste trei zile. a fost nu-
mai un încântător miraj... confraţii noştri s’au sbătut în acest răstimp, răscolind o seamă 
de oneste preocupări, apoi au dispărut. Unde? In presă! nu e un paradox ieftin: presa 
de astăzi e cel mai mare duşman al ziaristului... presa de astăzi e a cui voiţi, numai a 
ziaristului nu. cele mai multe dintre gazete, când nu su’nt îngenunchiate unor suspecte 
tendinţe politice, înfăţişează rezultatul unor vădite interese de comercializare a scrisului. 
întreprinderea de publicitate e concepută, de multeori, ca orice altă industrie rentabilă. 
gazeta poate să fie socotită şi ea o afacere bună, întocmai ca o fabrică de mezeluri sau o 
prăvălie de ciorapi. cu o singură deosebire : nici producătorul de mezeluri nici vânzăto-
rul de ciorapi nu-şi prezintă niciodată marfa lui învelită în eticheta unor... convingeri ce-
tăţeneşti. negustorul presei capitaliste vinde şi el hârtie tipărită, cu gândul firesc de a-şi 
rotunzi veniturile, dar nu se mulţumeşte cu atât. aceşti oameni pretind să monopolizeze, 
Ia un moment ‘dat, şi gândirea politică a ţărei. ei dau sfaturi tuturor partidelor, judecă în 
chip aspru activitatea diferiţilor oameni politici, împart blesteme şi elogii, informează, 
protestează, comentează, se amestecă laolaltă cu valul preocupărilor obşteşti, câtă vreme 
tu, cetitor depărtat din fundul ardealului sau dintr’un colţ al Basarabiei, n’ai să ştii nici-
odată ce interese servesc, ai cui oameni sunt şi spre ce scopuri nemărturisite se îndreaptă, 
cu atâta îndemânatică prefăcătorie?” [17].

a. Hodoș deplânge mercantilizarea excesivă a jurnalismului, amestecul politicului 
în strategia editorială și altele. Deși nu se obișnuiește, voi reproduce încă un fragment 
din pledoaria sa, dată fiind raritatea documentului – „nici nu mai începe îndoială, că 
asemenea gazete nu sunt ale ziaristului. acestuia nu-i e dat decât arareori, pe ici, pe colo, 
să pună condeiul său în slujba propriilor sale crezuri. Zadarnic îşi alege gazeta la care 
găsește o potrivire cu opiniile sale. a doua zi, negustorul care imprimă pe lângă anunţuri, 
cum se zice şi directiva acelei gazete, poate să cârmească oiștea convingerilor sale în 
altă parte, ori, pur şi simplu, să-şi vândă întreprinderea... In lanţul acestor interese, – de 
cele mai multe ori tăinuite, – ziaristul nu este decât o unealtă, care încearcă zadarnic să 
pună de acord conștiința sa cu nelămuritele cauze al căror salariat rămâne .. ., cum am 
dori să vedem, odată, şi un congres al acestor puteri oculte ale presei noastre zilnice! 
Ziariștii s’ar da o clipă la o parte, ca simpli spectatori, şi ar afla multe secrete pe cari nu 
le pot pătrunde, dincolo de pereții cabinetelor de lucru al atâtor directori improvizaţi; 
iar cititorii de gazete ar avea prilejul să tragă unele concluzii surprinzătoare în ceea ce 
priveşte starea civilă a unor asemeni tenebroși făuritori de opinie publică. aceștia nu 
se întrunesc însă niciodată la lumina zilei, şi-şi deapănă firul lor de interese, ocrotiți de 
umbra protectoare a garanțiilor constituționale” [18]. 
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Dincolo de metafore, de remarci amare, congresul a rămas un eveniment care anunța 
maturizarea jurnaliștilor, dorința de a se manifesta un anumit spirit de corp, o anumită 
solidaritate și rezistență față de tentațiile politicului de a-i controla.

Da, puține dintre proiectele lor s-au materializat. Spre exemplu, învățământul jur-
nalistic: congresul are loc după 100 de ani de la începuturile presei noastre, iar primele 
cursuri de jurnalism au loc în București, la aproape 130 de ani de la apariția presei... 

Regerințe:

1.  vezi Universul, an XXXvIII, 9 septembrie 1922, p. 2. Lucrările au debutat la 4 
septembrie, 16.00, în amfiteatrul Liceului traian, cu participarea unor delegații 
din Basarabia, Bucovina, Banat, transilvania, oltenia, Moldova și Muntenia.

2.  Se va numi asociația generală a presei din provincie (agpp) și va avea reuni-
uni anuale în diverse orașe din țară.

3.  Iulian Burș s-a născut la piatra neamț, în 11 februarie 1886. Debutează ca jur-
nalist la Dreptatea, ziar din turnu Severin. În aceeași redacție și-au făcut uceni-
cia Leontin Iliescu, Iosif nădejde, c. Demetrescu, cernăteanu, clarnett, Iulian 
Siniol și alții. În 1908 devine proprietarul ziarului (a avut diverse periodicități, 
uneori era bilunar). În ceea ce privește presa din capitală, a colaborat la Țara 
(M.e. papamihailopol), între 1903-1904; în 1904 a fost trimis special al acestui 
ziar, la Belgrad; 1905-1907: Patriotul (c.c. Bacalbașa); 1907 – este angajat de 
Universul, în calitate de corespondent pentru turnu Severin, până în septembrie 
1910, când trece în redacțiile Adevărul și Dimineața, până în februarie 1914; 
1913-1915: corespondent pentru ziarul Minerva, precum și pentru agențiile de 
presă Havas și Reuters; 1910-1915: redactor la Actualitatea, periodic din t. Se-
verin; 1914-1915: corespondent al ziarului Steagul (c. Bacalbașa); 1916-1918: 
mobilizat pe front; 1919, ianuarie – 1924, decembrie: conduce revista săptă-
mânală Carpații, fondată de el împreună cu alți jurnaliști; 1924-1925: cores-
pondent al agenției de presă Rador; 1927: colaborări la Dreptatea; 1928-1929: 
angajat al ziarului Universul, pentru timișoara. În anul 1921, la turnu Severin 
are loc primul congres al presei din provincie, cu această ocazie punându-se 
bazele Asociației Generale a Ziariștilor Profesioniști din Provincie. el a avut 
inițiativa acestei întâlniri. Membru fondator al Asociației Generale a Presei 
Române (1913), vicepreședinte al Sindicatului Presei din Oltenia (președinte, 
Șt.g. Boțoiu). În anii ‘30 a semnat Iulian Burș-primus. nu am reușit să afăm 
alte informații despre el.

4.  Adevărul, an XXXv, nr. 11.763, 4 august 1922, p. 2.
5.  Adevărul, an XXXv, nr. 11. 880, 1 decembrie 1922, p. 2.
6.  În noiembrie 1871 a avut loc la București un congres al presei, dar s-a finalizat 

cu două rezoluții – una a presei de orientare liberală, alta, a reprezentanților 
presei conservatoare. Documentele conțineau prevederi mai degrabă politice, 
decât strict profesionale.
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7.  Despre B. Brănișteanu (1874-1947) nu se cunosc prea multe informații biogra-
fice. pare să se fi născut la roman, dovadă că uneori semna „B. Brănișteanu-
roman” (Lumina, Iași, 1895). a publicat în Adevărul, Contemporanul (chiar 
și în anul morții), Cronica, Dimineața, Jurnalul de dimineață, Lectura                          
(Tr. Severin), Lumea nouă, Lupta, Facla, Adevărul literar și artistic. Une-
ori este prezentat ca „ziarist, economist si sociolog” – a se vedea o cronică 
din Observatorul cultural (nr. 192/2003). editura Hasefer i-a publicat jurna-
lul, manuscrisul acestuia fiind găsit în arhiva Muzeului Yad-vashem, Ierusa-
lim. potrivit autorilor volumului Evrei din România. Breviar biobliografic, 
coord. Hary Kuller (Hasefer, 2008) B. Brănișteanu (Benno, de la Beniamin) 
s-ar fi născut la Iași (1874), ar fi studiat la roman, apoi la un liceu din Berlin, 
și tot acolo, Sociologia și economia politică (p. 81). nu se cunosc cu precizie 
instituțiile la care a învățat. vezi și Mihail Straje, Dicționar de pseudonime, 
Minerva, București, 1973, p. 97. a condus asociația presei române, potrivit 
lui e. Samoilă (Ziaristica, 1932, p. 242).

8.  Adevărul, an XXXv, nr. 11.884, 4 decembrie 1922, p. 1.
9.  „tulburările antisemite dela cluj” a fost titlul unui articol din Adevărul (ediția 

11.883 /3 decembrie 1922), din care rezulta că „studenții creștini” din loca-
litate au avut o lungă ședință în care au decis aplicarea principiului numerus 
clausus, adică să li se permită necreștinilor (evreilor) să participe la cursuri 
proporțional cu ponderea lor în totalul populației, să li se interzică studenților 
evrei să învețe anatomie disecând cadavre de creștini etc. De aceea Federația 
Studenților evrei a cerut intervenția Ministerului Instrucțiunii.

10. Dumitru gh. tomescu (1886-1945) a fost jurnalist, editor, scriitor, traducător 
și critic literar. președinte al Sindicatului presei române din ardeal (1925), 
director al ziarului Înfrățirea (cluj, 1920-1926), președinte al Sindicatului 
presei din oltenia (1928), cu numeroase publicații în Ramuri, Lumina litera-
ră, Drum drept, Societatea de mâine (cluj), România (Iași) și altele. a fondat 
revista Scrisul românesc și a asigurat apariția Almanahului Presei Române. A 
participat la fondarea revistei Ramuri, împreună cu c. Șaban Făgețel. Foarte 
bun cunoscător al comunității jurnalistice din românia.

11. BrănIȘteanU, B. prima zi a congresului presei. In: Adevărul, an XXXv, 
nr. 11.885, 5 decembrie 1922, p. 1.

12. Adevărul, an XXXv, nr. 11. 885, 5 decembrie 1922, p. 1.
13. petcU, M. Istoria unui eșec: congresul general al presei din românia 

(1923). În: 10 teme de istorie a jurnalismului. ars București: Docendi, 2012, 
pp. 135-153.

14. „Un congres important”, în unirea, Blaj, an XXXII, nr. 49, 9 decembrie 1922, 
p. 1.

15. a.a. Hodoș (1893-1967), jurnalist, editor, traducător, om politic de extremă 
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dreapta. condamnat la 20 ani detenție în procesul „lotului ziariștilor” (1945). 
a utilizat pseudonimul Ion gorun.

16. HoDoȘ, a.a. Între presă și ziariști. câteva constatări cu privire la gazetele 
de astăzi. În: Țara noastră, an III, nr. 10, cluj, 17 decembrie 1922, pp. 310-
313.

17. Ibidem.
18. Ibidem. notă: revista Țara, condusă de octavian goga a avut constant o ati-

tudine antisemită – a se vedea editorialele lui o. goga, reunite în volumul 
Mustul care fierbe, București, 1927.
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TABLETA: MAI MULT DECÂT O REfLECțIE PERSONALă ÎN 
JURNALISMUL DE OPINIE

ThE NOTE: MORE ThAN A PERSONAL REfLECTION IN OPINION 
JOURNALISM

Victoria BULICANU, ORCID: 0000-0003-3358-5554
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 070.41:659.4 e-mail: victoria.bulicanu@usm.md

asemenea unui editorial, tableta reprezintă o altă specie publicistică de opinie, 
care, dimensional nu depășește limita de o pagină și conține un cuprins scurt dar foarte 
subiectiv, strâns legat de o temă discutată în spațiul public, accesibilă și bine cunoscută 
publicului larg din perspectiva faptului că aceasta se consideră unica și cea mai sensibilă 
operă care poate distinge două lumi în același timp: lumea sarcastică și lumea biciuirii 
verbale. tableta deseori se regăsește în presa tipărită într-un loc destinat special unor 
astfel de publicații (de obicei, locul materialelor de opinie) pentru a fi ușor identificate 
și a transmite un important mesaj privitor la ceea ce interesează publicul larg. ,,tableta 
este înainte de toate un strigăt, un semnal de alarmă ce combină, într-un dozaj la limită, 
umorul şi sensibilitatea. Deşi tratează actualitatea pe un ton lejer, ușor, ea încearcă să 
atingă, pornind de la particular, la general’’ [1, p. 43]. ceea ce e cu adevărat special pen-
tru această creație publicistică, e că indiferent de tematică, autorul nu se bazează mult 
pe scopul informativ al materialului, în acest text autorul încearcă să rămână cât mai 
calm cu nemulțumirile pe care le posedă în raport cu problema enunțată în text, creând 
din neplăcut, un adevărat produs. totodată, prin intermediul tabletei, deducem un model 
special de atitudine neunivocă a autorului față de public: pe de o parte, enunțarea unei 
probleme care deranjează o bună parte din publicul cititor, iar pe de altă parte, atitudi-
nea de păstrare a suspansului pe care autorul îl ține tot acest timp până la finalul operei. 
,,temele tabletei gravitează, în general, în jurul unor fapte care declanşează reacţii din 
partea jurnalistului şi mobilizează imaginaţia ambilor actanţi ai comunicării, între autor 
şi receptor, toate acestea pentru a conduce, în final, la haz şi reflecţie. Finalul trebuie să 
fie, aşadar, în mod obligatoriu, neaşteptat, pentru a crea surpriză’’[1, p. 43] .

În ultimul timp, recunoaștem că adesea jurnaliștii care exploatează speciile jurna-
lismului de opinie nu mai obișnuiesc să identifice textele lor cu o anumită specie. Le 
identifică adesea, eronat cu termenul editorial, ghidându-se de ideea că argumentul de 
bază pentru o astfel de denumire servește faptul că materialul de opinie va apărea cel 
mai des la rubrica Editoriale și va răspunde cerințelor realizării unui material de opinie 
complex. trebuie să înțelegem, însă, că fiecare material de opinie trebuie identificat cu 
specia din care face parte, în corespundere cu caracteristicile textului și intențiile autoru-
lui, de altfel, riscăm să generalizăm și să ducem în eroare viitorii specialiști în domeniul 
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jurnalismului și informării, pentru ca aceștia să nu mai deosebească textul unui editorial 
de cel al unei tablete, care, în esență, conțin multe elemente specifice doar speciei, inclu-
siv, prin natura efortului autorului în vederea realizării acestor două tipuri de materiale, 
precum și prin nivelul de documentare pe care ar trebui să-l posede autorul în procesul 
de scriere a celor două tipuri de texte. astfel, e necesar de identificat, în primul rând, 
câteva caracteristici de bază ale textului tabletei, pentru a evita confuzia asocierii aces-
tuia cu editorialul sau cu alte texte de opinie. printre caracteristicile de bază se identifică 
următoarele: 

alegerea unui subiect lejer, bine cunoscut publicului larg, adesea, cu tematică - 
socială și care vizează mai multe categorii de cetățeni. cele mai multe subiecte la care 
s-au referit în ultimul an jurnaliștii în cadrul tabletelor din presa moldovenească vizează 
problema sărăciei, situația bătrânilor și veniturile joase ale pensionarilor, migrația, pro-
blema educației etc.;

relatarea la începutul textului realizată de către autor la persoana I, singular (eu, - 
mie, îmi), pentru ca spre sfârșitul textului, relatarea să se realizeze la persoana I, plural 
(noi, ne, nouă), ceea ce conduce involuntar la generalizarea problematicii, asociată, mai 
degrabă, cu tactică de persuadare a publicului larg în intenția autorului de a transmite 
publicului ideea că ar fi o parte a problemei, care-l vizează, nemijlocit și care ar trebui să 
ia o atitudine, în mod sigur (dezirabil una identică cu cea propusă de autor);

descrierea problemei se realizează cu un accent vizibil pe lucruri cunoscute pu-- 
blicului și autorului, fără a fi nevoie de o documentare profundă. este, mai degrabă, o 
atenționare asupra unei probleme. e un text de opinie, accesibil până și unui începător 
în ale artei scrisului, în vederea verificării condeiului pentru alte texte de opinie care ar 
putea să apară în viitor;

descrierea problemei conține doar cele mai interesante și neobișnuite detalii, din - 
care mai putem extrage și anumite note de haz, dar nu atât de pronunțate, pentru ca textul 
să poată fi inclus în șirul celor de satiră și umor;

evaluare obiectivă a realității înconjurătoare de către autor într-un text de tabletă - 
se produce prin exprimarea atitudinii subiective a acestuia, care se poate manifesta, de 
exemplu, prin intermediul stilului textului scris;

textul unei tablete este, de obicei, lipsit de adâncime, ceea ce se datorează și - 
faptului că este un text de opinie accesibil și începătorilor în arta scrisului, așa precum 
am menționat mai sus, dar este absolut necesar ca și într-un text de tabletă să fie prezentă 
logica descrierii;

tableta oferă spațiu artistic multiplu prin folosirea diverselor mijloace de expri-- 
mare. acest lucru se datorează faptului că autorul materialului are nevoie de un răspuns 
emoțional din partea cititorului;

libertate totală de subiect și de stil.- 
nu vom încerca să diminuăm importanța tabletei ca specie publicistică de opinie 

în cadrul celei de-a doua mari ramuri a jurnalismului – cel de opinie, prin indicarea 
accesibilității speciei, inclusiv, pentru tinerii specialiști, dar vom atenționa asupra faptu-
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lui că o astfel de specie are dreptul la viață și trebuie inclusă mai des în lista materialelor 
aprobate pentru publicare în presa scrisă tradițională și online, chiar dacă, așa precum 
am menționat și anterior, documentarea autorului poate să se bazeze pe acele cunoștințe 
și reprezentări pe care le-a acumulat în timp, din experiența personală, ori astfel de texte 
au dreptul la viață, de asemenea. Denumirea speciei – tabletă, provine tocmai de la leje-
ritatea acesteia și accesibilitatea “consumului” ei, pentru că un text de tabletă trebuie să 
se consume exact la fel, precum o pastiluță, dar să și producă efecte. efectul principal 
pe care mizează un autor al unui text de tabletă este tocmai cunoașterea subiectului la 
fel de bine de către public și acceptarea aceleiași atitudini demonstrată de autor, adică 
lipsită de prea multe frustrări și nemulțumiri, dar conștientizarea unei probleme, care nu 
poate fi trecută cu vederea și la care trebuie să se revină ori de câte ori este nevoie [2, p. 
78]. chiar dacă este o specie adesea considerată demodată prin simplitatea construcției 
acesteia, tableta are un vădit caracter moralizator, trăind prin prospețimea gândurilor 
autorului și a problemelor care-l deranjează, alături de alți conaționali, ori rolul autorului 
de publicist devine unul mai puțin semnificativ într-o tabletă. Importantă însă este atitu-
dinea de solidaritate cu grijile, nemulțumirile sau preocupările celor mulți. astfel, finalul 
unei tablete trebuie construit în așa fel, încât cititorul, la fel, trebuie să se simtă parte a 
acelorași trăiri, reflecții și gânduri, în așa fel, încât parcă ar trăi senzația că ar fi chiar el 
autorul acestei tablete. contopirea publicului cu aceleași idei pe care le reflectă autorul 
reprezintă măiestria supremă a celui din urmă în realizarea tabletei. În condițiile în care 
tableta reprezintă o specie despre care se vorbește tot mai rar în jurnalismul de opinie, 
considerăm că aceasta este văduvită nedrept de atenția specialiștilor în arta condeiului 
și merită a fi promovată, în mod special, în rândul studenților de la facultățile de profil, 
care nu întotdeauna sunt pregătiți pentru a realiza materiale de opinii complexe, precum 
comentarii profunde sau analize bine documentate, ci, mai degrabă, ar putea începe cu 
materiale accesibile pentru nivelul lor de pregătire, precum tableta, în cadrul stagiilor 
practice din timpul anilor de studii, acumulând experiență, mai întâi de toate.
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perioada pandemică a generat în românia, în toate sectoarele de activitate, trans-
formări sensibile ale vieții profesionale, fapt ce a avut drept rezultat o reorganizare a 
muncii, a disciplinei și a rutinei acesteia din urmă. raportul dintre viața profesională și 
cea personală a trecut, de asemenea, prin schimbări importante, iar stilul de viață a fost 
și el influențat de pandemie [1, p.1]. 

Industria publicității a resimțit această criză, având în vedere specificul ei, respec-
tiv, organizarea muncii în mod diferit în funcție de specificul departamentelor, relația 
strânsă cu clienții, diferențierea agențiilor între ele în conformitate cu serviciile oferite 
sau de caracterul global sau local. acest lucru a fost evident și în modul de comunicare 
al brandurilor, în mesajele publicitare. 

conform raportului realizat de către Uniunea europeană sub titlul Living, working, 
and Covid-19 [2, p.21], remote work (telemunca) a generat o mulțime de provocări care 
au dus la unele crize și la probleme de eficiență. respondenții chestionarului aplicat de 
Ue erau îngrijorați cu privire la locul lor de muncă, iar unii dintre ei se simțeau prea 
obosiți să mai acorde timp familiei. angajații din industriile creative au experimentat 
crize similare, deși caracteristicile muncii lor îi diferențiază de alte categorii profesiona-
le. profesioniștilor din publicitate le este recunoscută libertatea și creativitatea, trăsături 
ale muncii care sunt considerate adevărate provocări pentru alte domenii [3, p. 1304]. 
profesioniștii din publicitate și-au reevaluat resursele și și-au regândit stilul de muncă în 
funcție de o triadă inevitabilă: client-agenție-consumator. Un sprijin a fost reprezentat și 
de perspectiva asupra inovației și a tehnologiei pe care o impune munca în publicitate și 
care oferea o abordare mai flexibilă a profesiei, chiar și înainte de pandemie. După cum 
afirmă anderson-connolly et al. [4, p.391-392], restructurarea modului de lucru din pu-
blicitate devenise o necesitate în contextul digitalizării și al folosirii noilor tehnologii de 
informare și comunicare, iar pandemia doar a intensificat acest proces. 

Scopul acestei cercetări constă în prezentarea modului în care publicitarii și-au 
adaptat munca la contextul pandemic (2020-2022). Interesul pentru această categorie 
este justificat de caracteristicile muncii din publicitate, care combină creativitatea cu 
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rigoarea profesională, practicile de lucru informale cu cele formale, în încercarea de 
a realiza produse creative (mesaje și campanii) pentru diferite categorii de clienți și 
consumatori. În urma analizei investiției media, a bugetelor și a efectelor contextului 
covID-19, grupul Initiative care elaborează anual o sinteză a evoluției pieței de publi-
citate, a arătat în Media Fact Book 2022 [5, p.23] că principalele categorii de produse/
servicii promovate au fost cele de tip farmaceutic sau din domeniul sănătății, din re-
tail, construcții, e-commerce, FMcg (fast moving consumer goods), servicii financiare, 
telecomunicații etc. agențiile de publicitate au susținut intens businessul clienților și au 
căutat să implementeze campanii adaptate perioadei pandemice. 

Obiectivele principale ale acestei cercetări:
- identificarea particularităților muncii profesioniștilor din publicitate în perioada 

pandemică;
- relevarea tehnicilor și strategiilor de trecere de la munca offline la cea online în 

perioada pandemică;
- ilustrarea particularităților fluxului muncii publicitare în perioada pandemiei;
- analizarea măsurii în care profesioniștii din publicitate și-au digitalizat activitatea 

în perioada de remote work. 
Metodologia folosită este specifică unei cercetări exploratorii, întrucât este parte 

a unui studiu mai amplu, în desfășurare. ca metodă de cercetare s-a folosit interviul se-
mistructurat. Datele au fost interpretate cu ajutorul tehnicilor de analiză tematică. cele 
10 interviuri au fost realizate în august 2022, atât în agenții care fac parte din grupuri 
internaționale (Mccann românia, MrM românia, tribal Worldwide-românia), cât 
și în agenții locale, precum arsenoaiei și Mătășel consulting S.r.L., cap coMpaSS 
S.r.L., Screen native, next advertising. respondenții au fost selectați, astfel încât să 
aibă minimum 10-15 ani de experiență în industrie pentru a putea să exprime opinii des-
pre procesul de traversare a pandemiei prin compararea muncii lor actuale cu stilul di-
nainte de 2020. În plus, s-a urmărit ca respondenții să ocupe poziții profesionale diferite, 
de la art director, senior copywriter, media planner, creative planner, la director de filială 
sau de departament (Executive Creative Director, Chief Growth Officer, Chief Creative 
Officer etc.). nu mai puțin important este faptul că în selectarea respondenților s-a ținut 
cont și de un anumit echilibru de gen, fiind intervievați 4 bărbați și 6 femei. 

În urma realizării interviurilor face-to-face și a transcrierii lor, s-au identificat câte-
va unități tematice care se referă la procesul de adaptare a muncii în agenția de publici-
tate în perioada pandemică. acestea se referă la: modalitățile de lucru și de comunicare 
în echipă; păstrarea coeziunii echipei, a ideii de comunitate; implementarea tehnicilor 
de digitalizare; păstrarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală și la 
menținerea eficienței muncii. 

Rezultatele preliminarii ale cercetării au punctat, în funcție de reperele tematice 
oferite mai sus, câteva aspecte extrem de relevante pentru acest proces de adaptare a 
muncii din publicitate la contextul pandemic. În primul rând, modalitățile de lucru în 
echipă au avut două etape: cea online și cea hibridă. angajații au învățat să comunice 
în micro-grupuri pentru a reconstitui, cu destul efort, spontaneitatea și colaborarea din 
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offline în mediul digital. apoi, după lockdown, munca s-a organizat în sistem hibrid, 
combinând munca online (de acasă) cu lucrul offline (la birou). 

păstrarea coeziunii echipei a fost un scop declarat chiar de la începutul pandemiei 
pentru toți managerii și s-au creat mecanisme menite să păstreze legătura între colegi, 
să dizolve crizele, să combată individualismul excesiv. Sintetic, acestea au constat în 
întâlniri săptămânale cu întreaga agenție, editarea de newslettere cu știri din industrie, 
achiziționarea de bilete la festivaluri, participarea la unele activități comune, rezervarea 
unor spații de lucru pe echipe în afara agenției (la munte sau la mare). 

Implementarea digitalizării a diferit de la agenție la agenție, de la angajat la angajat, 
în funcție de rezistența acestora la schimbare. o trăsătură generală o reprezintă și faptul 
că s-a lucrat pe mai multe platforme, dictate, adesea, de clienți. În prezent, se preferă 
pachetul de la Microsoft, comunicându-se pe Teams constant. 

agențiile globale sau cele care au clienți globali au fost mai pregătite să lucreze 
astfel, decât cele locale, unde adaptarea a fost progresivă. De asemenea, s-a conștientizat 
tot mai mult o diferență dintre angajații tineri și cei seniori la nivelul acestui proces. În 
ceea ce privește echilibrul dintre viața personală și cea profesională, intervievații au re-
cunoscut majoritar dificultatea de a se concentra eficient remote, au subliniat avantajele 
flexibilității muncii, dar, mai presus de orice, dificultatea de a reveni la modelul de lucru 
tradițional. 

În concluzie, prezenta cercetare evidențiază aspecte ale adaptării muncii în timpul 
pandemiei într-o industrie creativă, care a căutat să nu piardă credibilitatea și eficiența 
și care a încercat să păstreze un control asupra activității și să-și motiveze angajații con-
stant. cu toate acestea, provocarea cea mai mare care s-a desprins din toate interviurile 
avute constă în implementarea unor strategii de readaptare la munca offline, la avantajele 
lucrului în echipă și la reechilibrarea raportului dintre viața profesională și cea personală 
în contextul postpandemic.
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 Digitalizarea accentuată, apariția și dezvoltarea platformelor de socializare, com-
portamentul publicului, precum și evoluția telefoanelor mobile au generat o practică 
nouă în mass-media: jurnalismul cu telefonul mobil şi pe reţelele de socializare (Mobile/
Social Media Journalism). 

această practică vine firesc, în condițiile în care 67% dintre populația globului 
deține un smartphone, peste jumătate dintre locuitorii planetei sunt activi pe rețelele 
de socializare [1], iar consumul de știri se face, de regulă, de pe dispozitive digitale. În 
românia, 84% din populație consumă știri de pe mobil, principala sursă fiind online-ul, 
inclusiv Social Media [2]. astfel, în concordanță cu cerințele audienței, s-a dezvoltat 
practica jurnalismului cu ajutorul telefonului mobil (pe plan internațional este utilizat 
acronimul MoJo – Mobile Journalism), cu accent pe zona rețelelor de socializare, pen-
tru că apariția Social Media a schimbat comunicarea de masă dintr-una preponderent 
unidirecțională, într-una bidirecțională, cu accent pe dialog, pe interacțiune dintre public 
şi jurnalist [3, p. 5]. 

Schimbările s-au făcut simțite cu rapiditate la nivelul instituțiilor media, cu 
preponderență în internațional. BBC, Al Jazeera, Reuters (etc.) au înființat echipe de 
MoJo încă din 2007, Syracuse Media Group a renunțat în anul 2013 la 115 angajați și 
a recrutat 68 de persoane cu competențe în digital [3, p. 41], iar Chicago Tribune, tot 
în anul 2013, și-a concediat fotografii alegând să își învețe jurnaliștii să filmeze şi să 
fotografieze cu smartphone-ul, apelând la fotografi profesioniști doar când evenimentul 
o cerea [4, p. 8]. 

Ivo Burum definește jurnalismul cu telefonul mobil drept o „modalitate de story-
telling” [4, p. vii] care utilizează smartphone-ul pentru a crea, edita şi integra video şi 
audio în materiale jurnalistice spre mediatizare la radio, tv, în Social Media şi pe alte 
platforme digitale. 

Deşi popularitatea sa este în creştere, practica jurnalismului cu telefonul mobil nu 
a fost pe deplin conceptualizată în spațiul academic [5, p. 10] și generează încă multe 
discuții în contradictoriu în zona media, fiind încă privit cu scepticism de mulți jurnaliști 
[6. p. 621]. Din acest punct de vedere, în românia situația nu este diferită. practica 
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jurnalismului cu telefonul mobil nu este atât de populară, iar conceptualizarea în spațiul 
academic lipsește cu desăvârșire. 

cercetarea de față, printre primele din spațiul național, urmărește să documenteze 
care este raportarea jurnaliștilor/viitorilor jurnaliști din generația Z, care urmează cur-
surile Facultății de Jurnalism (licență și masterat) din cadrul Universității din București, 
la practica #MoJo. cercetarea va documenta în ce măsură utilizează telefonul mobil în 
activitatea jurnalistică, care sunt provocările în domeniu, punctele forte și cele mai puțin 
favorabile etc. 

Subiectul face parte dintr-o cercetare mai amplă, aflată în curs de inițiere la nivel 
național, focusată pe practica MoJo, care urmărește să descopere care este raportarea la 
mobile journalism în funcție de generații (Millenials, Generația Z etc.), dar și în funcție 
de situația profesională: studenți, jurnaliști, studenți/jurnaliști. 

pentru cercetare va fi folosit chestionarul online, urmând să fie aplicat studenților 
de la Facultatea de Jurnalism și Științele comunicării – Universitatea din București 
(licență, master și doctorat) care fac parte din generația Z, născuți în perioada 1996-
2010. Întrebările vor fi variate și vor aduce în discuție și subiecte legate de Social Media 
Journalism, mai ales că tinerii din generația Z „nu îşi pot aminti în totalitate o viaţă fără 
Social Media” [7, p. 21].

generația Z a fost inclusă în mod special în eșantion, deoarece sunt nativi digital [7, 
p. 26]; unii dintre ei au învățat mai întâi să utilizeze smartphone-urile înainte de a începe 
să vorbească, pentru că sunt „prima generaţie de consumatori care au crescut într-o eră 
postdigitală în totalitate” [9, p. 20]. pentru ei, internetul reprezintă un spațiu natural, fapt 
pentru care au primit și denumirea de net generation [7, p. 26]. 

„Sunt inteligenți, infuzați digital, motivați și pregătiți să aducă o schimbare în 
lume”[8, p. 28], astfel că una dintre ipotezele cercetării susţine că studenţii/jurnaliştii 
din generaţia Z sunt mult mai deschişi la #MoJo şi vor utiliza mai des aceste device-uri 
pentru comunicare şi practici jurnalistice. 
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varietatea formelor de construcție a textului jurnalistic (știre, interviu, reportaj, 
articol, cronică, foileton etc.) determină caracterul eterogen sub aspectul formei și al 
compoziției, orientat primordial spre afectivitate, primordial în textele de opinie, în care 
unii cercetători întrevăd „caracterul tendențios al stilului publicistic” [1, p. 209]. nu 
mai este o idee novativă faptul că textele jurnalistice valorifică din abundență nu doar 
substratul literar și neologic, ci și forme variate ale expresivității populare. După cum 
constată cercetătorul Dumitru Irimia „libertatea de expresie s-a concretizat în suspenda-
rea tuturor tabuurilor, dimensiunea estetică a actului lingvistic, proprie și comunicării 
curente, fiind abandonată în desfășurarea publică a actului de comunicare lingvistică” 
[2, p. 291]. cu referire la registrul stilistic al jurnalismului contemporan, cercetătorul 
Dumitru Irimia vorbește chiar despre o „deschidere nu numai spre elementul popular, 
chiar în varianta familiară, ci și spre elementul argotic, spre expresia vulgară, chiar spre 
termenul licențios” [3, p. 293]. astfel, se produce o reconfigurare, o redimensionare, 
dacă vreți, a limbajului mediatic, care prefigurează caracteristici ale oralității – devine 
tot mai instabil, viu, expresiv și eterogen. astfel, limbajul popular, limbajul familiar și 
cel argotic constituie niște surse inepuizabile pentru jurnaliști, datorată anume tendinței 
spre o neîntreruptă reînnoire. Stilul publicistic utilizează toate tehnicile existente pentru 
a emoționa consumatorul de media content: expresii sugestive, comparații, lexic figurat, 
perifraze, epitete, digresiuni, inversiuni, paralelisme și antiteze, enumerații și repetiții, 
elemente de satiră și umor etc. Merită menționat faptul că, în general, autorii de ma-
teriale jurnalistice optează pentru respectarea normelor limbii literare, dar se atestă și 
derogări, comise intenționat, pentru a mări valoarea expresivă a conținutului. astfel, 
elementele de oralitate, ce fac trimitere la exprimarea colocvială și întrunesc trăsături 
specifice limbii vorbite, prin apariția sporadică în conținuturile de presă, le conferă aces-
tora un caracter spontan și viu. 

 Modalitățile de utilizare ale oralității sunt multiple: dialogul, exclamația, adresa-
rea directă, imprecația, expresiile onomatopeice, diminutivele, interogațiile, interjecții, 
vocative, expresii frazeologice, proverbe, zicători, regionalisme, versuri populare și ele-
mente de umor. amintim aici și prezența lexicului licențios și a rusismelor, or, anumite 
genuri jurnalistice permit și argumentează deschiderea spre elementele limbii vorbite, 
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din care preiau, în funcție de context, un număr impunător de cuvinte și locuțiuni. Seg-
mentul acesta de jurnalism literar, pe care l-am analizat și în alte publicații științifice, 
permite jurnaliștilor să uzeze de posibilități de expunere creativă, respectând, totodată, 
rigorile redactării jurnalistice. această apropiere de stilul colocvial lărgește semnifica-
tiv diversitatea procedeelor stilistice la care apelează jurnalistul. Dintre acestea, tehnica 
personificării este valorificată constant, mai ales în procesul de descriere a peisajelor 
sau a atmosferei: „vântul scutură fulgii, iar satul pare amorțit”, „vântul puternic și rece 
îi flutură haotic”, „satul se lasă învăluit de amintiri”, „drumul cârnește cu înverșunare”, 
„toporul prinde viață și trece prin măruntaiele buturugii, despicând -o în două”, etc. 

 Un alt procedeu stilistic utilizat constant este descrierea, iar expunerea în detalii a 
atmosferei se realizează deloc întâmplător, ci pentru a spori expresivitatea și a dinamiza 
narațiunea: „Se apleacă și ia de lângă gardul din lemn o piatră aruncând în apropierea 
cuștii. câinele se ferește într-o parte agitat, făcând un salt cu picioarele-i lungi și pufoa-
se. privește bănuitor piatra și își apropie nasul de ea” [4].

 Un izvor nesecat de oralitate îl prezintă și cuvintele și expresiile populare: „îți sare 
în ochi”, „țâșnește”, „chiochea Dunea”, „torbă”, „cuvintele parcă i se poticnesc în gât”, 
„bazaconii”, „sporovăiesc amintiri”, „tucma”, „drăngănește”, „iaca”, „șap?” (ei și ce?), 
„pe bâjbâite”, „i-a căzut cu tronc” (uniforma de pompier), „zdrăngănind”, „țipenie de 
om”, „pat împopoțonat”, „mâinile bolovănoase”, „pricăjit și osândit”, „înșfacă”, „s-a 
mocoșit” (s-a chinuit), „i-a găsit buba”, „plină ochi”, „hojma”, „năpădite de buruieni”, 
„bulbucă ochii”, „ioc”, „înghețându-l cu privirea”, „se strofolește” etc. o altă tehnică 
lingvistică utilizată constant în materialele jurnalistice este reprezentată de categoria ru-
sismelor. totodată, împrumuturile și calchierile din limba rusă nu sunt utilizate deliberat, 
dar prezența și varietatea lor în contentele mediatice relevă argumentația efervescenței 
acestei categorii gramaticale în limbajul conversațional. Sinergența celor expuse este 
argumentată și de următoarele exemple: „el e шустрый”, (agil – din rusă) „umâvalnice” 
(lavoare – din rusă), „trube” (țevi – din rusă), „butcă” (ghișeu – din rusă), „poftim, poja-
luista!”, „uncrop” (pătrunjel – din rusă), „marganțovcă” (permanganat de potasiu – din 
rusă) etc. astfel, la amplificarea expresivității contribuie și cuvintele, și expresiile cu 
substrat ironic. procedeul ironizării nu este o categorie novativă pentru materialele de 
opinie, însă tehnicile discursive aplicate în coagularea mesajului atestă frecvent mărci 
puternice ale oralității. argumentăm cele enunțate prin câteva exemple: „nu mai este 
cu „hai, te rog”, cum era înainte”, „nimeni nu mai strică aerul corectitudinii cu tot felul 
de scheme, înnemurire și aranjamente”, „ce-ar fi să trecem farmazonii de târgoveți prin 
dușul rece al licitațiilor”, „primăria chișinăului a dat șfoară în țară”, „primăria câștigă, 
agentul economic câștigă, iar un uncrop cu marganțovcă aromatizată costă, totuși, 30”, 
„Meargă nunta sănătoasă!” , „De 6 ani ne bălăcim în dreptate și adevăr” ș.a. 

 altă tehnică discursivă la care apelează frecvent jurnaliștii este umorul. Uneori 
asistăm la un umor debordant: „Unii muncesc cu adevărat, iar alții fac masaj la fălci”, 
„Două lucruri a reușit domnul timofti – să se zburlească la putin și să mărească lefurile 
magistraților”, „De-a lungul carierei a recoltat centnere de ordine, migdalii și gramote”, 
alteori, pentru a denumi stări și concepte, jurnalistul utilizează un umor foarte fin, ca în 
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exemplul: „neamuri la Ierusalim”, cu referire la Direcția generală comerț, sau „Datele 
statistice nu se prea pupă cu realitățile”. În aceeași ordine de idei, elementele de umor se 
întrevăd frecvent chiar și în titulatura materialelor jurnalistice: „Spovedaniile financiare 
ale primarului de chișinău”, „ce noroc să fii maidanez chișinăuian - moldovan” ș.a. În 
acest sens, subscriem celor spuse de către cercetătoarea v. Molea că „aspectul corecti-
tudinii cedează în fața necesității de expresivitate. Zemflemeaua, ironia, umorul, sarcas-
mul, persiflarea sunt procedee stilistice de șoc și mijloacele folosite pentru realizarea lor 
sunt pe măsura scopului urmărit” [5, p. 111].

 În concluzie, lărgirea considerabilă a registrului stilistic și expansiunea fară pre-
cedent a mijloacelor oralității cu precădere în materialele de opinie, dar și în reportaje 
este argumentată, pe de o parte, de incontestabilitatea libertății de expresie, iar pe de altă 
parte, de necesitatea iminentă de a menține viu interesul publicului.
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1. Specialiștii în materie caracterizează interesele geopolitice drept condiții ne-

cesare/favorabile pentru dezvoltarea statului în cadrul relațiilor economice și politice 
internaționale. politologul și juristul german carl Schmitt [1] a fost primul care a abordat 
științific rolul intereselor în geopolitică, considerându-le drept un factor care poate con-
solida sau, dimpotrivă, submina/distruge un spațiu geopolitic specific/concret. 

2. orice stat, mare sau mic, are anumite interese geopolitice. aceasta și datorită 
faptul că la baza intereselor geopolitice stau interesele naționale ale statului, pe care 
acesta le materializează prin politica sa externă. astfel, interesele geopolitice și intere-
sele naționale sunt în mare măsură, legate între ele, determinând și geostrategia adop-
tată de un stat sau altul în relațiile lui cu alte state în context regional sau global. Încă                              
H. Morgenthau accentua că politica externă este determinată de interesele naţionale, 
acestea având un caracter obiectiv din cauza că se află în conexiune cu natura umană şi 
împrejurările geografice, cu tradiţiile istorice şi socioculturale ale poporului [2]. 

3. Interesele geopolitice ale statelor, în mare parte, țin de ambițiile lor și de împre-
jurările poitice, de regimurile aflate la guvernare și de ideologiile care stăpânesc politica 
regională. De acestă conjunctură a ținut seama și republica Moldova, când a purces la 
elaborarea strategiilor și concepțiilor de securitate națională după adoptarea, în 1994, a 
constituției țării încoace. generalizând, putem spune că, în linii mari, din documentele 
oficiale adoptate transpar următoarele interese naţionale ale republicii Moldova: 1) asi-
gurarea caracterului suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului; 2) garantarea 
ordinii constituționale și a dezvoltării stabile şi sustenabile a statului; 3) promovarea 
valorilor democratice şi a statului de drept; 4) integrarea europeană; 5) reintegrarea te-
ritorială; 6) prosperitatea şi bunăstarea cetăţenilor; 7) participarea la asigurarea securi-
tăţii regionale și internaţionale. Dacă „descifrăm” nițel unele aspecte ale problematicii, 
putem spune că țara noastră mai urmărește: consolidarea securităţii naţionale prin in-
termediul politicii externe şi al politicii de apărare; gestionarea problemelor legate de 
conflictul transnistrean şi de retragere a trupelor străine; asigurarea stabilităţii politice; 
managementul integrat al frontierei de stat; combaterea terorismului și, nu în ultimul 
rând, asigurarea securităţii informaţionale. 

4. În contextul regional actual, la care se circumscrie și republica Moldova, cu 
un război dezlănțuit de Fr în țara vecină Ucraina, factorul geopolitic este unul, care 
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îl subordonează pe cel politic, impunând corectivele sale și în domeniul securității 
informaționale și activității mass-mediei. Deoarece astăzi rostul mass-mediei constă nu 
numai în a informa publicul despre evenimentele-cheie din cotidian și din structurile so-
cial-politice, dar și de a forma o anumită atitudine și comportament în raport cu faptele și 
fenomenele relatate din viața intermă și cea externă a țării. Mai mult, actualmente, mass-
media trebuie să fie receptivă la toate conflictele geopolitice din regiune, să combată 
consecvent manifestările de manipulare și propagandă ale Fr în războiul alogic, pe care 
ea îl duce mai bine de jumătate de an în Ucraina, să prezinte publicului o opinie corectă 
despre evenimente și să promoveze activ interesele geopolitice ale statului nostru în 
context regional și internațional.

5. Ținând seama de războiul de la hotarele țării noastre, dar și de starea preca-
ră economică în care am ajuns de rând cu multe statele din europa, mass-media de 
la noi ar urma să devină nucleul, care să cuaguleze eforturile cetățenilor si să asigure 
pacea socială, dar nu să dizbine societatea și să favorizeze unele formațiuni politice, 
care în repetate rânduri au demonstrat, prin acțiunile lor, că le sunt străine soarta aces-
tui popor și interesele naționale ale republicii Moldova. Situația și logica lucrurilor ne 
sugerează, că putem discuta/dezbate în contradictoriu și îndelungat diferite probleme 
ale realității, însă când vine vorba despre interesele geopolitice și de securitatea țării , 
partidele/formațiunile aflate pe poziţii diametral opuse și cu opinii diferite privind po-
litică internă, dar în această ordine de idei și mass-media de limbă română și alolingvă, 
ar trebui să uite de obidă, de ambiții și orgolii, ajungând la un numitor comun şi unitate 
între toți actorii, mai cu seamă când se impune de a apăra interesele geopolitice/naţionale 
în exterior. cine, dacă nu mass-media ar trebui să amplifice în rândul cetățenilor astfel 
de simţuri, cum ar fi patriotismul, legătura cu naţiunea sa, făcându-i pe toți să înțeleagă 
că de potenţialul economic al statului și de asigurarea stabilităţii politice depinde viaţa 
şi bunăstarea fiecăruia.

6. tot în acest context. De ce mass-media de la noi este atât de pestriță în ce privește 
abordarea problematicii (geo)politice, de ce ea uneori nu bate în aceeași țintă cu guver-
narea, apărând în comun interesele ce țin de politica externă a țării? oare, spre exemplu, 
războiul din Ucraina nu a sugerat până acum mass-mediei naționale noi exemple de 
abordare și comportament în tratarea/dezbaterea problemelor de geopolitică locală și 
regională? ne întrebăm, deoarece răboiul din țara vecină, care demult a ajuns și în casele 
noastre în mare măsură datorită mass-mediei, afectându-ne sub mai multe aspect, cât 
nu ar fi de straniu are și simpatizanți/susținători în persoana unor lideri politici, dar și 
cetățeni cu interese „mocnite”, care în aceste momente tragice pentru întreaga omenire, 
lansează „lecții” de comportament (geo) politic, sfaturi și îndemnuri pentru actuala gu-
vernare, pe care nici nu se sfiesc să le afișeze în ziare , la radio, televiziune sau în presa 
online. astfel, că izvorul unei situații tragică pentru țară poate începe în urma acestui 
război informațional, inspirat din declarațiile iresponsabile ale unor politicieni și liderei 
ai formațiunilor de opoziție, făcute deseori în mass-media străină, cu bătaie lungă, unde 
guvernarea țării este învinuită că premeditat nu inițiază negocieri în plan politic și eco-
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nomic cu rusia, chiar dacă conducerea acestei țări demonstrează, prin acțiunile sale, că 
nici nu cutează să revină la înțelegere și pace. 

7. „geopolitica a fost şi, în anumite privinţe, continuă să fie, o noţiune cu intensi-
tate variabilă”, remarcă cercetătorul român gheorghe văduva. După noi, această latură 
schimbătoare a geopoliticii a fost și este dictată și de atitudinea mass-mediei, care de-a 
lungul anilor ba i-a recunoscut meritele, ba a blamat-o. același lucru au făcut ades și 
oamenii de știință. „ şcoala germană, şcoala anglo-saxonă şi cea americană i-au dat 
funcţiuni şi interpretări diferite, dar care au în comun centrarea acestora pe stat şi pe spa-
ţiul geografic de interes pentru acesta. este vorba de o proiecţie geografică a interesului 
politic al statului, de o conexiune dintre politica statului şi spaţiul geografic de interes 
pentru acesta”[3]. În condițiile regionale actuale, mass-media de la noi trebuie să-și vadă 
menirea în a reflecta plenar problematica din domeniul (geo)politic, care este strâns lega-
tă cu interesele naționale și securitatea statului republica Moldova. aceste interese ale 
ei ar urma să rezulte din prevederile constituției republicii Moldova, din documentele 
oficiale, elaborate de către instituțiile statului în acest domeniu, dar și din poziția civică 
a jurnalistului.

8. profesionalismul și poziția civică a jurnalistului se leagă cu interesul național și 
cu educația patriotică. cândva, mi-aduc aminte, un coleg, și azi cadru didactic activ la 
Facultate, preda studenților-jurnaliști, la cursul „Disciplina specializării”, lecții „Despre 
patrie și patriotism” [4]. tot mai rar discutăm astăzi la orele de jurnalism despre patri-
otism și despre interesele naționale/geopolitice ale țării. Și tot mai mult continuăm să 
criticăm mass-media... ( ?!) 
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transfigurarea digitală are un impact major asupra vieții noastre. În ultimul dece-
niu, progresul tehnologic a contribuit direct la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activita-
te. Devenit un factor important, internetul a facilitat accesul la informații, care în condiții 
diverse nu ar fi putut fi asigurat în aceeași măsură.

Internetul, ca platformă multimedia, oferă o diversitate de moduri și forme de co-
municare, inclusiv schimbul de fișiere audio, video și fotografii digitale. aplicațiile și 
platformele online au facilitat, în mare măsură, generarea și difuzarea acestui tip de 
conținut, depășind barierele lingvistice, culturale și naționale, evidențiind, în același 
timp, probleme importante, referitoare nu numai la dezvăluirea informațiilor personale, 
ci și la încălcarea drepturilor de autor și la conținutul ilegal sau dăunător [1].

tehnologiile au generat așa-numitul digital gap, care în traducere ar însemna deca-
laj digital. este o formă de inegalitate socială determinată de accesul diferit la Internet, 
dar și de gradul neuniform de alfabetizare digitală. acesta poate fi observat atât la nivel 
global, prin diferențele în ceea ce privește accesul la Internet între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, dar și în comunitățile locale. astfel, cei care nu dispun de mij-
loacele tehnologice și abilitățile necesare pentru a utiliza Internetul se află într-o poziție 
defavorizată [2].

alfabetizarea digitală este capacitatea de a utiliza tehnologiile informaționale și de 
comunicare pentru a găsi, evalua, crea și comunica informații, necesitând abilități atât 
cognitive, cât și tehnice, această definiție a fost oferită de grupul operativ de alfabetizare 
digitală al asociației americane de Biblioteci. Hiller Spires, profesor de alfabetizare și 
tehnologie la Universitatea de Stat din carolina de nord, consideră că la baza acestui 
proces sunt trei aspecte principale: 

1) găsirea și consumul de conținut digital; 
2) crearea de conținut digital; 
3) comunicarea sau partajarea acestuia [3].
alfabetizarea digitală este una dintre abilitățile esențiale pentru a putea participa în 

mod activ la societatea cunoașterii și la promovarea culturii noilor media. alfabetizarea 
digitală se referă, de asemenea, la competența media și la competența socială, cu care 
împărtășește obiective precum utilizarea responsabilă a tehnolohiilor de Informare și 
comunicare (tIc) [4, p. 110].

principalele componente ale alfabetizării digitale, proiectate schematic în figura 
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de mai jos, se referă la: creativitate, gândire critică și evaluare, înțelegere culturală și 
socială, colaborare, găsirea și selectarea informațiilor, comunicare eficientă, siguranța 
electronică și abilitățile funcționale [5].

Alfabetizarea digitală

Sursa: elaborat de autor, după modelul propus de cassie Hague and Sarah payton, în 2010.

Importanța alfabetizării digitale este recunoscută pe scară largă la nivel național și 
internațional. procesul este unul de durată, care se desfășoară întru-um ritm diferit, în 
funcție de sistem, societate, posibilități tehnice, sociale, dar și economice. Un rol impor-
tant, în acest sens, îl joacă cunoștințele despre protejarea datelor cu caracter personal, 
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ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Jurnalism și procese mediatice
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Ue promovează insistent reziliența cibernetică, atât la nivel de informare, cât și la 
nivel strategic, astfel în decembrie 2020, comisia europeană și Serviciul european de 
acțiune externă (Seae) au prezentat o nouă strategie de securitate cibernetică. Scopul 
acestei strategii este de a consolida reziliența europei la amenințările cibernetice și de a 
asigura faptul că toți cetățenii și toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de servicii și 
instrumente digitale fiabile și de încredere. La 22 martie 2021, consiliul a adoptat con-
cluzii privind Strategia de securitate cibernetică, care subliniază că aceasta este esențială 
pentru construirea unei europe reziliente, verzi și digitale. Stategia include consolidarea 
capacității de a face alegeri autonome în domeniul securității cibernetice, cu scopul de a 
consolida poziția de lider a Ue în domeniul digital și capacitățile sale strategice [7]. 

În republica Moldova, Serviciul tehnologia Informației și Securitate cibernetică 
este instituția care se ocupă de implementarea și menținerea securității cibernetice a in-
frastructurii tehnologiei informației. 

principalele elemente ale securității cibernetice se referă la: securitatea aplicațiilor, 
informațiilor, rețeleleor, planificarea recuperării datelor, securitate operațională și cea 
a utilizatorului final. atât în cazul alfabetizării digitale, cât și a securității cibernetice 
discutăm despre dispozitive și instrumente, pe de o parte, unele aplicate în procesul de 
studiere a noilor tehnologii informaționale și obținerii anumitor abilități, pe de altă parte, 
celelalte – eficiente în protejarea integrității, sporirea responsabilității și a fiabilității în 
lumea digitală. 
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În lumea contemporană, creativitatea și inovația au devenit factori ce contribuie la 
transformarea și construcția noilor conținuturi, produse, chiar și realități. creativitatea 
este un element fundamental în dezvoltarea personalității, dar și al progresului în diverse 
sfere ale activității umane.

creativitatea este o manifestare a modului de a gândi creativ, adică individul pro-
pulsează idei, gânduri, soluții multiple, originale și inedite; vizualizează și acționează 
altfel, în afara formatelor deja existente. creativitatea se bazează pe capacitate de a pro-
duce noi viziuni, abordări și rezultate inovatoare prin a face apel la imaginație și la fan-
tezia creatoare. „creativitatea sau imaginația creatoare reprezintă forma cea mai înaltă și 
specifică, pe care o poate atinge imaginația umană în general” [1]. 

În literatura de specialitate, există mai multe concepte afiliate creativității: persoană 
creativă, gândire creativă și proces creativ (Fig.).

Fig. persoană creativă – gândire creativă – proces creativ
Sursă: elaborată de autor.

Despre persoana creativă M. Zlate menționa că este inventivă, independentă, ne-
inhibată, versatilă, entuziastă. așadar, o persoană de factură creativă este permanent în-
tr-un exercițiu creativ, este liberă, flexibilă, neconstrânsă de prejudecăți și stereotipuri. 
personalitatea creatoare se evidențiază printr-o serie de particularități, cum ar fi: 

„capacitatea de a gândi abstract, flexibilitatea gândirii, fluenţa ideilor, indepen-•	
denţa gândirii; 
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Sensibilitatea demonstrată în raport cu o anumită problemă care solicită soluţii •	
originale, spiritul de observaţie exersat în diferite contexte, curiozitatea episis-
temică stabilă; 
capacitatea de a proiecta scopuri pe termen mediu şi lung, perseverenţă în ur-•	
mărirea scopurilor pe termen mediu şi lung; 

Încrederea în sine, nevoia de a realiza ceva nou” [2, p.24].•	
a judeca multiaspectual, nonfigurativ, lateral și divergent înseamnă a gândi cre-

ativ – proces mental prin care o persoană atribuie semnificații și conatații noi unor lu-
cruri, fenomene, procese etc., pornind de la o bază de resurse existente, prin anumite 
conexiuni și fuzionări produce idei/ soluții noi. „gândirea creativă necesită imaginație 
și comportă mai multe idei sau răspunsuri posibile” [3, p.18]. gândirea creativă face ca 
individul să perceapă realitatea din noi perspective, dincolo de standarde și tipare, ape-
lând la potențialul creativ și la nivelul de dezvoltare a imaginației. „gândirea creativă 
înseamnă a privi ceva într-un mod nou. este chiar definiția „gândirii în afara cutiei” (out 
of the box)” [4].

gândirea creativă ca incubator de declanșare și producere a ideilor, pe de o parte, 
stimulează și pe de altă parte, genezează noi interpretări a diverselor informații, lucruri, 
procese, fenomene. Dimensiunea creativă a individului se face vizibilă prin existența 
unor modalități diferite de tratare, de interpretare și de vizualizare a unor situații, ipoteze 
etc., prin combinarea datelor și activizarea potențialului intelectual-creativ în vederea 
găsirii unei “new vision” (viziuni noi).

procesul creativ este unul complex, care necesită efort și implicare din par-
tea creatorului, cel care „zămislește” produsul și unde sunt antrenate toate variabilele 
personalității: potențialul, resursele, experiențele, abilitățile, însușirile etc. g. Wallas în 
urma cercetărilor menționa că „procesul creativ se desfăşoară în patru faze: 1. prepa-
rarea; 2. Incubarea; 3. Iluminarea; 4. verificarea” [5], iar r. gibson propune un model 
al procesului creativ alcătuit din cinci etape: „1. pregătirea; 2. Incubația; 3. Sesizarea;                   
4. Iluminarea și 5. verificarea” [6, p. 242-243].

creativitatea poate fi identificată în jurnalismul cultural (art jurnalism), în jurnalis-
mul de opinie, în fotojurnalism etc. Jurnalismul prin esență este o profesie creativă, prin 
a găsi noi subiecte, noi modalități de reflectare a unor evenimente, probleme, fenomene 
etc., iar un viitor jurnalist trebuie să posede abilități de gândire și scriere creativă, vizini 
pluridimesionale, să dețină un registru lingvist bogat prin a capta cititorul, prezentându-i 
secvențe noi ale realității sau cele existente să le formateze într-o nouă „împachetare” 
lingvistică, simbolică, semantică etc. 

Jurnalismul reprezintă o sinergie dintre fundamente teoretice (știință) și viziuni cre-
ative, inovatoare, abordări originale, integrate (artă). „anume din aceste considerente la 
Facultatea Jurnalism și Științe ale comunicării este urmărit scopul de a aprofunda speci-
alizarea până la nivelul de rafinare a procesului de creaţie, dobândind la viitorii jurnaliști 
pasiunea de a descoperi şi de a dori să găsească răspunsuri la problemele care apar [7]. 
totodată, și produsul jurnalistic trebuie să fie actual, veridic, dar și cu valențe creative, 
conceptualizat și realizat după un model și o arhitectonică individuală. 
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creativitatea înseamnă demontarea tiparilor de gândire, ieșirea din zonele cunos-
cutului și construirea noilor modele, tendințe etc. viitorul jurnalist trebuie să dețină un 
set de competențe și abilități pentru a fi competitiv într-o eră în care informația a devenit 
un imperativ, acesta trebuie să cunoască nu doar o bază teoretică și unele instrumente de 
lucru, ci și să posede „hard skills” (abilități/ aptitudini complexe), precum: 

viziuni în design;•	
 time management și multitasking;•	
 crearea unui produs media convergent;•	
cunoașterea softurilor de editare a imaginilor;•	
 cunoașterea modalităților de promovarea a produsului media;•	
 utilizarea aplicațiilor specifice de proiectare și realizare a produsului creativ •	
jurnalistic etc. 

prin urmare, creativitatea în jurnalism va conduce la profilarea unor noi practici de 
reflectare a realității, nu vorbim despre o creativitate artistică, ci despre una social-cul-
turală, prin identificarea unor evenimente/întâmplări, probleme interesante și captivante, 
printr-o scriitură inedită, ajustată la interesele și cerințele consumatorilor etc. pentru a 
rămâne în orbita interesului cetățeanului, produsul jurnalistic trebuie să fie gândit și scris 
creativ, original și „uncial”.
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competitivitatea și performanța devin elementele-cheie, atunci când vorbim despre 
progres și dezvoltare în domeniile social, cultural, economic sau politic. aceste directive 
sunt strategice, inclusiv pentru sectorul mediatic național sau internațional. astfel, buna 
funcționare și vizibilitatea rezidă în politicile și strategiile proiectate de fiecare entitate 
media, pornind de la misiunea, viziunea, obiectivele și mesajul diseminat atât în interi-
orul, cât și în afara instituției media. Dezvoltarea strategică joacă un rol important, or, 
prin abordări strategice, bine conturate și plasate în diverse contexte, se fundamentează 
reputația și imaginea instituției de presă în sistemul mass-media la nivel local, regional 
etc.

În realitățile pe care le trăim și le percepem, termenul de „strategie” este înțeles 
prin optica unor „asocieri cu posibilitatea și capacitatea de a gestiona procese com-
plexe bazate pe previziuni rezonabile pe termen mediu și lung în diverse domenii ale 
activității umane” [1, p. 55]. astfel, între conexiunile dintre procese și domenii există 
necesitatea stabilirii pașilor strategici care contribuie, ulterior, la o mai bună organizare 
și desfășurare a proceselor mediatice și eficientizarea organizației/instituției/corporației. 
cercetătoarea ecaterina Samohina, de la Universitatea economică de Stat din rostov, 
consideră că dezvoltarea strategică are mai multe domenii integrate fundamental, cum 
ar fi: „segmente de consumatori; natura canalelor de comunicații și distribuție pentru 
a ajunge la noi piețe promițătoare; avantajele care deosebesc măsurile planificate de 
activitățile concurenților; opțiuni pentru dezvoltarea inovatoare și a investițiilor; mo-
dificarea structurii și a sistemelor de management, opțiuni de reorganizare a muncii în 
instituție” [2]. putem observa că aceste dimensiuni sunt raportate la diferite genuri de 
activitate a instituției, punctul culminant al dezvoltării entității fiind filosofia directivelor 
pe care se bazează structura în cauză. 

În lucrarea The Strategic Development Process, autorii r.g. Dyson, J.Bryant, 
J.Morecroft și F.o’Brien conceptualizează procesul de dezvoltare strategică „pentru a 
cuprinde managementul proceselor care informează, modelează și sprijină deciziile stra-
tegice cu care se confruntă o organizație” [3, p. 3]. În aceste condiții, arealul de manifes-
tare a activităților instituției, din punctul de vedere al dezvoltării strategice, este arondat 
segmentelor clar delimitate în vederea stabilirii unei „hărți strategice” necesare la fiecare 
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etapă a construcției și apoi a menținerii entității în vizorul interesului cetățenilor. În acest 
sens, se impune utilizarea formulei de competitivitatea strategică ce are menirea să spo-
rească nivelul de calitate a activităților instituției, dar și creșterea vizibilității acesteia pe 
diferite paliere. 

autoarea Irina Movilă consideră că anume „competitivitatea strategică pe piaţa for-
ţei de muncă caracterizează calităţile potenţiale ale omului, formate în procesul învăţării, 
în conformitate cu strategia companiei şi capacitatea acesteia de a concura pe piaţa forţei 
de muncă, în viitor” [4, p. 11]. În condițiile actuale, instituțiile media devin poli care își 
concentrează atenția în atragerea consumatorilor, fidelizarea lor, creșterii audienței (fie 
pe online, fie la radio sau tv ori presă scrisă) și menținerea pe piață ca entitate media 
concurențială și competitivă. 

astfel, academicianul victor Moraru și cercetătoarea Mariana tacu, în studiul Ac-
tivitatea mediatică: oportunitatea abordării strategice, propun propria definiție a ceea 
ce înseamnă strategie media, care se prezintă printr-un „plan de acţiuni exacte, stabilite 
şi puse în aplicare de o instituţie media sau trust media având la bază un scop: general-
fundamental, cel de a reflecta realitatea în ordinea: a) apariţiei, b) desfăşurării, c) gradu-
lui de importanţă a evenimentelor într-o societate; particular-oscilant, cel de a construi 
şi reflecta realitatea în raport cu activitatea şi obiectivele altor instituţii, astfel preluând 
scopul principal stabilit în prealabil în funcţie de: a) centrul de interes, b) direcţiile de 
acţiune, c) liniile directoare – cu privire la obţinerea rezultatului dorit” [5, p. 90-91]. 
pentru a pune în aplicare procesele susmenționate, e nevoie de conceptualizat noțiunea 
de dezvoltare strategică caracteristică instituțiilor de presă. Așadar, dezvoltarea stra-
tegică media însumează acțiuni polivalente ale entității de presă ce sunt gestionate în 
conformitate cu planurile editoriale, de marketing, resurse umane și bugetare, raportate 
la necesitățile pieței și audienței, dar și la prioritățile angajaților. 

aspectele multidimensionale ale dezvoltării strategice media presupun, implicit, 
și o conclucrare eficientă și nondefectuoasă cu garnitura managerială a instituției mass-
media, dar și cu fiecare angajat, în parte. De regulă, în organigrama entității media se 
regăsește un departament separat care se ocupă în exclusivitate de dezvoltarea strategică 
a instituției. 

În studiul nostru de caz, vom analiza rolul și misiunea Serviciului de dezvolta-
re strategică a I.p. compania „teleradio-Moldova” (trM). astfel, din organigrama 
instituției publice audiovizuale desprindem că Serviciul dezvoltare strategică face parte 
din categoria – Servicii comune și se supune Directorului general al trM. raportul 
de activitate al I.p. compania „teleradio-Moldova”, pentru anul 2021, demonstrează că 
Serviciul dezvoltare strategică a îndeplinit aproximativ 80 de activități atribuite misiu-
nii instituției. este vorba despre „procesarea și structurarea rapoartelor subdiviziunilor 
companiei pentru raportul de activitate al trM pe anul 2020 și a anexelor acestuia; 
procesarea și redactarea propunerilor subdiviziunilor pentru caietul de sarcini al trM; 
pregătirea unor informații și scrisori de răspuns pentru diferite autorități ale statului: 
guvernul republicii Moldova, ministere, cna, SIS, ca ș.a.; elaborarea planului de 
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acțiuni pentru implementarea sistemului de management financiar şi control în cadrul 
Instituției publice compania „teleradio-Moldova”; redactarea diferitor regulamente și 
acte interne etc.” [6]. 

putem deduce că, activitățile Serviciului dezvoltare strategică la trM, timp de 
un an de zile, sunt insuficiente, raportat la misiunea și obiectivele pe care și le-a trasat 
instituția publică pentru perioada 2017-2022, și anume „perspectiva care va contribui 
la rezolvarea actualelor si eventualelor probleme de ordin managerial. Strategia a fost 
elaborată ţinându-se cont de experienţa anterioară şi cea curentă a companiei, precum 
şi de bunele exemple pe care le furnizează practicile străine în domeniu” [7]. În aceste 
condiții, trebuie să punctăm faptul că îndeplinirea celor aproximativ 80 de misiuni, pe 
parcursul anului 2021, este una obiectivă, deoarece, potrivit trM, în subidiviziunea 
Serviciul dezvoltare strategică a lucrat doar un singur angajat. Din aceste motive, condu-
cerea companiei este în căutare de șef al serviciului. Un anunț de angajare, în acest sens, 
a fost publicat și pe portalul trm.md, la secțiunea posturi vacante [8]. 

În concluzie, remarcăm faptul că o instituție publică audiovizuală cum este com-
pania „teleradio-Moldova” are nevoie de un serviciu/departament cu mai mulți actanți 
implicați, care s-ar ocupa de dezvoltarea strategică pentru: 1) a putea fi conectat la 
oportunitățile/ tendințele de dezvoltare a pieței audiovizuale și 2) a prolifera noi direcții 
de dezvoltare în funcție de politica editorială, de resursele financiară și cele umane. 
În aceeași ordine de idei, conchidem că succesul unei activități de presă prinde contur 
datorită aplicabilității conceptului de dezvoltare strategică, care contribuie nu doar la o 
funcționare eficientă, ci și la creșterea vizibilității în spațiul public. 
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„Daţi totul la o parte ca să văd” este un titlu cunoscut, al unei cărţi semnate de eu-
gen cioclea (cartier, 2001, reeditată în 2018). În anul 2007 la teatrul naţional „Mihai 
eminescu” a fost montat un spectacol cu acelaşi titlu, în baza poemelor poetului. e un 
titlu care s-ar potrivi perfect în contextul actual, marcat de zgomot (poluare sau chiar 
intoxicare) informaţional(ă). Deşi începuturile acestor fenomene datează deja de câteva 
decenii (odată cu dezvoltarea presei şi a tenhologiilor de transmitere a informaţiilor), 
tendinţele s-au făcut remarcate, în special, odată cu debutul pandemiei de covID-19 
(fenomen cunoscut drept infodemie), luând amploare şi mai mult din luna februarie 
2022, de la declanşarea războiului din Ucraina, în vecinătatea republicii Moldova (cu 
accent pe dezinformare, manipulare şi propagandă). 

aceşti termeni au legătură cu igiena informaţională, o altă expresie întâlnită tot 
mai des în ultimii ani, inclusiv în limbajul mass-mediei (en. information noise/informa-
tion inflation/information hygiene; ru. informationnii shum) etc. Unde şi când devine 
informaţia prea multă (în exces), toxică, la ce etapă se transformă în dezinformare şi 
manipulare; cum poate ieşi mass-media din acest impas (existenţial)? presa a ajuns un 
instrument perfid în războiul informaţional, iar dezvoltarea noilor tehnologii sporeşte 
acest risc: apar numeroase site-uri cu informaţii false, iar în locul unuia stopat de auto-
rităţi apar zeci de clone... 

În contextul cercetărilor în domeniu, unii autori pun accent pe psihologia mulţi-
milor (g. le Bon) şi epoca dezinformării (H.p. cathala), pe războiul informaţiilor şi 
„organizarea dezinformării” (v.volkoff, n.chomsky); implicarea şi utilizarea presei în 
manipularea societăţilor, pe diferenţa dintre drepturile şi libertăţile omului şi acţiunile 
celor din conducerea de vârf (pe schimbare de percepţii – n. chomsky); în timp ce alţi 
autori au subliniat asocierea, în epoca contemporană, a unor caracteristici ale informaţiei 
cu inflaţia şi, respectiv, devalorizarea informaţiei (pe măsură ce ajunge să fie accesibilă 
la scară largă – J. Doomen). cercetarea schimbărilor esenţiale care s-au produs în aceas-
tă direcţie l-a făcut pe cercetătorul B. teodorescu să afirme: „După 5 000 de ani de orga-
nizare socială nu trăim într-o lume fără manipulare şi nici într-o societate fără cenzură; 
nici măcar nu putem afirma că există o curbă descendentă a acestor fenomene”. 

poluarea informaţională îşi are începuturile, iniţial, în abuzul/avalanşa de informa-
ţii (engl. information overload, infobesity, information explosion) care nu poate să nu 
afecteze sănătatea şi activitatea consumatorilor (capacitatea de muncă, de concentrare, 
productivitatea) etc. prin urmare, acest fenomen, care reprezintă un volum impunător 
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de informaţii irelevante, comportă mai mulţi factori de risc (de ex. information anxiety, 
intoxication). Încă din anii 60-80 ai sec. XX cercetătorii au analizat fenomenul excesu-
lui de informaţii (engl. two much information – TMI): B. gross, a. toffler, c. Speier,                      
g. Jacoby, D. Speller, c. Kohn etc., deşi au existat şi anterior astfel de încercări (georg 
Simmel, Stanley Milgram). recent, p.g. roetzel a atras atenţia asupra modului în care 
abuzul de informaţii şi de sarcini afectează calitatea activităţii umane, în epoca dezvol-
tării informaţionale. 

ca rezultat al excesului/abuzului/exploziei de informaţii, apare poluarea infor-
maţională sau infopoluarea (cu foarte multe forme), aspecte analizate de B. Stiegler,                              
p. Badillo, g. Bateson ș.a. poluarea informaţională şi, în special, igiena informaţională 
pot fi cercetate în legătură cu mai multe domenii: medicină, ecologie, psihologie, in-
formatică, jurnalism, sociologie, conflictologie, ştiinţe politice etc. În medicină, igiena 
informaţională e un sector aparte de cercetare, care se ocupă de analiza impactului abu-
zului informaţional asupra dezvoltării psihice, fizice şi sociale a omului. La sfârşitul sec. 
XX, cercetătorul a. L. eryomin a propus, în Federaţia rusă, constituirea unei ramuri a 
ştiinţei medicale (interdisciplinare) care să se numească igiena informaţională, cu sco-
pul de a preveni influenţa nefastă a informaţiei asupra omului, a unor grupuri, a societăţii 
în general (scopuri de cercetare similare au fost propuse în psihologie şi sociologie). În 
legătură cu mediul ambiant, se discută despre ecosistemul informaţional. 

În mare parte, problema poluării informaţionale se referă la domeniille jurnalismu-
lui, comunicării şi tehnologiilor informaţionale. De la abuz/avalanşă de informaţii, se 
ajunge la factori de risc şi, neapărat, la legătura cu manipularea, dezinformarea, propa-
ganda etc. presa, reţelele sociale, mijloacele tehnice de transmitere a informaţiilor repre-
zintă principalele instrumente de agravare a fenomenului poluării informaţionale. aceste 
fenomene promovate inclusiv prin intermediul mass-mediei afectează nu doar credibi-
litatea instituţiilor de presă (pe plan mondial), ci şi (la nivel regional/local) volumul de 
publicitate pe care-l pot atrage, şansele lor de existenţă şi de dezvoltare. cu atât mai 
mult, impactul acestor fenomene negative se agravează în perioade critice: pandemia de 
covID-19, războiul declanşat de Federaţia rusă în Ucraina etc. În ambele situaţii, a fost 
accentuat rolul copleşitor (de multe ori extrem de nociv) pe care l-au avut televiziunile, 
care mai mult au dezinformat decât au informat publicul. 

După cum menţionează B. teodorescu: „omul modern este o victimă probabilă a 
propagandei (...), o victimă sigură a manipulării. (...) Fiecare rând citit într-un ziar, fieca-
re film văzut, fiecare reclamă întâlnită pe drum, fiecare discurs politic, fiecare demers al 
societăţii civile îl afundă şi mai mult într-o lume a multiplelor opţiuni, toate precoman-
date, dar niciuna izvorâtă pur şi simplu din mintea sa. Un individ unidimensional prins 
între multiple canale de comunicare”. 

În concluzie, subliniem că, după sec. XX, considerat de unii cercetători „secol al 
manipulării”, fenomenul poluării informaţionale a luat amploare tot mai mult. La înce-
putul sec. XXI, acest exces/abuz de informaţii a fost determinat tot mai mult de tehno-
logiile informaţionale şi de unele evenimente internaţionale care au avut loc în ultimii 
ani. termenii de infopoluare, igienă informaţională, zgomot informaţional, intoxicaţie 

ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Jurnalism și procese mediatice



144

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

informaţională au devenit tot mai cunoscuţi, menţionaţi fie în contextul pandemiei de 
covID-19, fie în contextul războiului informaţional sau a războiului din Ucraina. tre-
buie să menţionăm că mass-mediei îi revine un rol considerabil în agravarea poluării 
informaţionale, în special în anumite situaţii unde conjuncturi politice sau sociale de-
clanşează dezechilibre la nivel internaţional: isteria media ia amploare, tot instrumenta-
rul de dezinformare, manipulare şi propagandă fiiind pus în aplicare. De regulă, atunci 
când mass-media face jocul politicului sau business-ului (sau se lasă atrasă în astfel de 
jocuri), are de pierdut, iremediabil. În acelaşi timp, trebuie de accentuat rolul pe care 
îl are presa în contracararea acestor fenomene negative în jurnalism, prin livrarea de 
informaţii corecte, verificate, credibile, care să combată încercările de dezinformare din 
partea unor părţi interesate. În special, ne referim la agenţiile de ştiri, considerate princi-
palele furnizoare de informaţii (en gros şi în flux continuu) pentru alte instituţii de presă. 
principiile jurnalismului de agenţie (obiectivitatea, neutralitatea, urgenţa, echidistanţa 
etc.) reprezintă un pilon de referinţă şi pentru alte instituţii de presă, şi o orientare spre 
promovarea jurnalismului de calitate. 
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Studiul de față urmărește să înțeleagă modul în care cea mai nouă speciali-
zare a profesiei de jurnalist, cea de fact-checker, verificator al informațiilor ex-post, 
instituționalizează practici profesionale prin standardizarea proceselor și prin conturarea 
unei culturi organizaționale proprii. postulăm că fact-checking-ul își asumă implicit ro-
lul de „poliție a adevărului în media”, etichetând conținuturi jurnalistice, dar și postări 
de rețele de socializare cu verdicte din spectrul „adevărat-fals”, inclusiv pe diferite trepte 
intermediare, și face, astfel, din căutarea adevărului principalul obiect de activitate și din 
demantelarea (debunking) falsului și a celor care-l practică însăși esența existenței fact-
checking-ului. acest lucru în contextul în care, prin etichetarea unui conținut ca fals ori 
înșelător, se pot aduce prejudicii imaginii și demnității umane a autorului conținutului, 
iar, în cazul conținuturilor de pe rețelele de socializare, se va produce o indexare mai 
scăzută a respectivului conținut pe platformă, lucru care, în unele situații, are repercu-
siuni inclusiv de natură financiară pentru posesorul drepturilor de autor al conținutului. 
De aceea, procesul de verificare a informațiilor și procedura de lucru din redacțiile de 
fact-checking trebuie să fie unele standardizate la nivelul instituției pentru a nu lăsa loc 
de greșeli și, totodată, trebuie să existe o insituționalizare inclusiv a procesului de recti-
ficare în cazul în care acestea totuși apar.

Metoda utilizată în această lucrare a fost interviul standardizat, iar tehnica de cerce-
tare, chestionarul special, cu întrebări deschise [1, p.143]. Modul de aplicare a fost prin 
autoadministrare, aplicat individual și realizat prin poșta electronică, perioada de aplica-
re a chestionarelor fiind august-octombrie 2022. În românia există trei platforme care 
fac o verificarea informațiilor după publicare/difuzare, verificarea ex-post [2, p. 81-83]: 
„Factual”, care aparține asociației „Funky citizens” (lansată în anul 2014, https://www.
factual.ro/) [3], „verificat aFp”, care aparține agence France-presse (lansată în anul 
2020, https://verificat.afp.com/list) [4] și „veridica”, ce aparține alianței Internaționale 
a Jurnaliștilor români (lansată în anul 2020, https://www.veridica.ro) [5]. chestionarul 
a fost aplicat unui corpus format din opt jurnaliști fact-checkeri de la cele trei platforme 
de fact-checking care operează în românia, singurul jurnalist al „verificat aFp”, trei de 
la „Factual” și patru de la „veridica”. Dintre aceștia un jurnalist lucrează de la chișinău, 
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republica Moldova, iar un altul, din cernăuți, Ucraina. În același timp, un jurnalist a 
lucrat într-o redacție de fact-checking, dar nu o mai făcea în momentul aplicării chesti-
onarului.

o primă concluzie care a reieșit de pe urma cercetării este că redacțiile platformelor 
de fact-checking manifestă un nivel de responsabilitate crescut pentru crearea condițiilor 
care să asigure un proces de fact-checking, de verificare a informațiilor, de o manieră 
structurată pentru a limita posibilele erori. astfel, etapele procesului și activitățile aferen-
te fiecărei etape sunt unele 100% standardizate și transparente pentru public și, totodată, 
în fiecare verificare sunt implicate mai multe persoane menite să asigure o supervizare a 
procesului și să reducă riscul de eroare. cu toate acestea, procedura de lucru nu este una 
clară pentru toți membrii uneia dintre cele trei redacții analizate. 

observăm, de asemenea, ca o a doua concluzie, o înțelegere similară în ceea ce 
privește criteriile folosite pentru alegerea conținutului care urmează a fi verificat deși 
vorbim despre opt respondenți diferiți provenind de la trei platforme de fact-checking 
diferite. acest lucru indică un nivel de profesionalizare înalt, în concordanță și cu da-
tele sociologice ale respodenților, nivelul de studii, specializarea, inclusiv dominanta 
absolvenților de studii ale jurnalismului, vechimea în profesie și chiar experiența deja 
acumulată în specializarea de fact-checker.

o a treia concluzie a cercetării este că, în ciuda faptului că sunt mai multe persoa-
ne implicate în procesul de verificare și a standardizării procesului, există și greșeli de 
etichetare a conținuturilor. cu toate acestea, în ceea ce privește modul în care se rapor-
tează redacțiile, pe de o parte, și fact-checkerii, pe de cealaltă parte, la greșelile comise 
în procesul de verificare ex-post rezultatele cercetării arată că există un nivel relativ de 
asumare a gravității unei erori pentru o specializare profesională care își atribuie rolul de 
„poliție a adevărului în media”, punând verdicte publice inclusiv pe informațiile publi-
cate de presă și de persoane publice. relativizarea gravității unei erori trebuie plasată în 
raport cu faptul că platformele de fact-checking își asumă misiunea de a da verdicte în 
ceea ce privește adevărul. acest lucru în contextul în care, prin etichetarea unui conținut 
ca fals ori înșelător, se pot aduce prejudicii imaginii și demnității umane a autorului 
conținutului, iar, în cazul conținuturilor de pe rețelele de socializare, se va produce o 
indexare mai scăzută a respectivului conținut pe platformă, lucru care, în unele situații, 
are repercusiuni inclusiv de natură financiară pentru posesorul drepturilor de autor al 
conținutului.

În lumina acestor concluzii, relevanța lucrării de față rezidă în faptul că repre-
zintă, după cunoștința autorului, prima cercetare de acest tip din spațiul românesc care 
analizează noua specializare a profesiei de jurnalist, cea de fact-checker, verificator de 
informații ex-post, din perspectiva practicilor profesionale. În același timp, rezultatele 
cercetării indică un nivel de profesionalizare dovedit de standardizarea și transparen-
tizarea procesului de verificare a informațiilor, dar și nevoia unei mai mari asumări a 
gravității greșelilor, necesară pentru o specializare profesională care își atribuie rolul de 
„poliție a adevărului în media”, și care se poate realiza prin promovarea unei mai bune 
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culturi organizaționale care să pună în centru importanța misiunii asumate de speciali-
zarea jurnalistică de fact-checker. ca direcții viitoare de cercetare, o primă direcție ar fi 
aplicarea chestionarului de cercetare și în alte țări și culturi jurnalistice, dar și continu-
area cercetării prin extinderea corpusului și la alți jurnaliști care nu sunt fact-checkeri 
pentru a observa care este percepția lor despre cei care le verifică activitatea ex-post.

Referințe:
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acutizarea problemelor globale, instabilitatea socioeconomică și politică cu care ne 
confruntăm la etapa actuală înaintează tot mai insistent în prim-plan studierea minuțioasă 
a posibilităților de depășire a consecințelor generate de aceste fenomene, printre care se 
regăsește și sistemul de servicii de asistență socială. prima şcoală de asistenţă socială a 
fost deschisă la new York în 1897. astăzi în lume există sute de instituții de învățământ 
superior şi facultăţi specializate în universităţi care pregătesc asistenți sociali, ceea ce 
reprezintă o dovadă a creșterii necesității de asistenţa socială și afirmării ei ca profesie 
care se realizează în conformitate cu exigenţele cunoaşterii ştiinţifice, posedă un caracter 
organizat şi premeditat, dar nu unul spontan, întâmplător, de moment. 

În societatea moldavă pregătirea asistenților sociali a început mult mai târziu 
decât în ţările Europei de Vest şi în SUA. primele grupe de studenţi au fost înmatri-
culate la această specialitate în 1998 la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi la 
Universitatea de Stat „alecu russo” din Bălţi. Ulterior, specialitatea de asistenţă soci-
ală a fost deschisă la Universitatea pedagogică de Stat „Ion creangă”, la Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea din comrat şi la colegiile pedagogice 
din cahul, orhei, Soroca, chișinău. 

Un rol important în dezvoltarea profesionalismului în asistența socială, în mo-
dernizarea programelor de studii și curricula universitare, ajustarea acestora la rigorile 
standardelor europene și în contextul aspirațiilor de integrare europeană a țării noastre, 
aparține implementării la Facultatea de Sociologie și asistență Socială USM, precum 
și în cadrul altor instituții, a unui șir de proiecte internaționale [1, p.80-85]. resursele 
acumulate de Facultatea de Sociologie și asistenţă Socială pe parcursul celor 24 de ani au 
fost formate cu contribuţia semnificativă a proiectelor finanţate de UnIceF, teMpUS, 
aUF, HeSp, SoroS Moldova, USaID, UnDp, de alte organizaţii și instituţii internaţi-
onale. Prin intermediul acestor proiecte a fost îmbogățit orizontul academic și științific 
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al profesorilor, a fost stabilit un nou mediu de învățare și de pregătire a asistenților so-
ciali, a fost acumulat un bogat fond de literatură de specialitate: manuale, monografii, 
suporturi de curs, lucrări metodice, procurate sau elaborate de autorii autohtoni, au fost 
deschise în cadrul facultăţii câteva centre (centrul republican de resurse în asistenţa 
Socială (crraS), centrul de cercetari Sociologice, centrul de excelenţă, centrul de 
predare și Învățare), asigurate cu mijloace tehnice performante, care au creat posibilita-
tea conectării rapide la schimbul informaţional internaţional etc. 

Proiectele internaţionale constituie și o sursă importantă de susţinere a mobilită-
ţii academice a profesorilor şi studenţilor. Datorită acestor proiecte mai mulţi profesori 
au realizat stagii de surtă durată de perfecţionare în instituţii de profil din românia, 
Marea Britanie, Suedia, Franţa, Italia, germania, olanda, SUa etc., unde au cunoscut 
diverse experienţe de formare a asistenţilor sociali la nivelul standardelor internaționale. 
Spre regret, la departamentul Sociologie și asistență Socială nu sunt folosite de către 
profesori și studenți mobilitățile internaționale oferite de programul Uniunii europene 
erasmus+, ceepUS etc., care, desigur, ar fi o sursă importantă de fortificare a procesului 
de profesionalizare a asistenței sociale.

cel mai important lucru, realizat la Facultatea de Sociologie şi asistenţă Socială 
USM, prin implementarea diverselor proiecte internaționale, ţine de renovarea progra-
melor de studii și curricula în conformitate cu recomandările Procesului Bologna şi 
cu necesitățile societății noastre, completarea acestora cu noi discipline, care să permită 
formarea asistenţilor sociali, capabili să activeze în condițiile noilor cerinţe pe plan na-
ţional şi internaţional, noilor probleme generate de tendințele actuale ale proceselor de 
globalizare, să lucreze cu diverse categorii de beneficiari ai asistenței sociale [2, p.204]. 
astfel, o parte din aceste proiecte au permis să fie dezvoltate cursuri de asistență socială 
în domeniul protecției copiilor în situație de risc, justiției juvenile, asistenței și integrării 
sociale a persoanelor refugiate, traficului de ființe umane etc., contribuind la deschide-
rea mai multor programe de master. Un impact pozitiv semnificativ în modernizarea 
curricula, fortificarea standardelor internaționale de formare a asistenților sociali l-au 
avut proiectele teMpUS „Dezvoltarea instruirii în drepturile copilului − Moldova şi 
Serbia” (2006-2008); „Profesionalizarea învăţământului în asistenţa socială” (2009-
2011); „Programe de master în sănătatea publică şi serviciile sociale” (2010-2013), 
prin intermediul cărora au fost deschise două specializări/opţiuni la nivel de licenţă 
(„Asistenţa socială a familiei şi copilului în situaţie de risc”; „Asistenţa socială a per-
soanelor vârstnice”) şi patru programe de master („Studii ale copilăriei şi drepturile 
copilului”; „Managementul serviciilor sociale”; „Politici sociale centrate pe familie”; 
„Administrarea justiției în comunitate”). 

Este importantă contribuția proiectelor internaționale implementate și la forma-
rea/ consolidarea capacităţilor de cercetare socială, de prognozare a evoluţiei procese-
lor economice, politice şi sociale, atât de necesare asistenților sociali pentru elaborarea 
măsurilor de prevenire a multor fenomene negative, precum și a strategiilor de lucru 
cu noile categorii de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială. astfel, în scopul de 
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a determina unele date sociodemografice, nivelul de cunoaștere a domeniului de acti-
vitate, condițiile de lucru, necesitățile de instruire etc. ale asistenților sociali angajați 
în țară (circa 1200), Facultatea de Sociologie și asistență Socială USM, în cadrul a trei 
proiecte internaționale (2007, 2009 și 2022), a realizat sondaje sociologice nemijlocit 
în rândul acestei categorii de specialiști pe eșantioane de 516, 568 și, respectiv, 469 de 
respondenți. rezultatele sondajelor au demonstrat o creștere considerabilă a numărului 
de asistenți sociali cu studii superioare, însă, cum și era de așteptat, lipsa, până la înce-
putul anilor 2000, a învățământului în asistență socială s-a reflectat asupra numărului de 
asistenți sociali cu studii în domeniu. În anul 2007, de exemplu, aceștia constituiau doar 
a cincea parte din toți asistenții sociali, înregistrând ulterior o ușoară creștere și constitu-
ind peste 15 ani (2022) deja a treia parte dintre toți asistenții sociali. 

evaluarea nivelului de pregătire profesională a asistenților sociali din țară a per-
mis să fie evidențiate lacunele în furnizarea cunoștințelor și formarea competențelor, 
printre acestea regăsindu-se și cele de utilizare a calculatorului, asupra cărora s-a lucrat 
și se lucrează în continuare prin modificarea conținuturilor programelor universitare de 
pregătire a asistenților sociali, prin organizarea seminarelor și cursurilor tematice pentru 
asistenții sociali, care activează în sistemul de servicii sociale etc. ca urmare, dacă în 
anul 2007 la locul de muncă doar 15,5% dintre asistenții sociali utilizau calculatorul, 
apoi peste 15 ani (2022) practic toți asistenții sociali folosesc în activitatea de prelu-
crare a informației calculatorul, tableta și/sau alte mijloace tehnice. În același context, 
stabilim că în 2007 circa jumătate (48,0%) dintre asistenții sociali nu cunoșteau de-
loc principalele SoFt-uri de prelucrare a informației (Windows, MS office, Internet 
și e-mail) și doar 14,7% cunoșteau aceste SoFt-uri bine sau foarte bine. În prezent 
(2022), constatăm un tablou cu totul diferit: majoritatea asistenților sociali folosesc în 
lucrul cu datele/informația programul Word (90,7%), SIaaS – Sistem Informațional 
automatizat în asistența Socială (81,2%), programul excel sau un alt SoFt (circa ju-
mătate din respondenți). totuși, în continuare se simte nevoia de a lucra insistent asupra 
formării competențelor de utilizare a acestor SoFt-uri, ținând cont și de faptul că circa 
2/3 (67%) din asistenții sociali chestionați mai prelucrează informația manual. În pre-
lucrarea datelor rar este folosit programul SpSS, puțin este utilizat programul power 
point pentru prezentarea rezultatelor etc. aceste lacune sunt menționate și în Programul 
național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026, în care se spune că „…actual-
mente, majoritatea datelor în domeniul protecției copilului se colecteaza pe suport de 
hârtie, la telefon sau prin intermediul fișierelor de tip Word sau excel, ceea ce conduce 
la probleme în asigurarea calitățiii datelor, dificultăți în prelucrarea, analiza, raportarea și 
diseminarea datelor, precum și provocări în luarea deciziilor bazate pe dovezi și la timp” 
[3, p.22]. În scopul dezvoltării și consolidării capacităților asistenților sociali în lucrul cu 
datele/informația, cu susținerea proiectului USaID „RFP – Suport pentru îmbunătățirea 
curriculumului universitar în monitorizare, evaluare și învățare”, recent în programele 
de masterat ale Departamentului Sociologie și asistență Socială USM a fost introdus 
cursul „Monitorizare și evaluare în domeniul social în bază de evidențe”, a fost revăzută 
și perfecționată curricula prin introducerea temelor ce țin nemijlocit de elaborarea, pre-



151

lucrarea și utilizarea bazelor de date sociale în procesele de evaluare și monitorizare. 
Menționăm în concluzie, că profesionalizarea asistenței sociale este un proces 

îndelungat și continuu. ca și în orice altă profesie, ea se realizează prin intermediul 
instituțiilor speciale, cele mai importante în societatea contemporană fiind instituțiile de 
învățământ care pregătesc asistenții sociali și serviciile sociale. proiectele internaționale, 
implementate în aceste instituții, reprezintă un suport esențial în profesionalizarea 
asistenței sociali prin modernizarea curricula universitară, perfecționarea cadrelor didac-
tice, posibilitățile largi de aliniere la standardele europene și internaționale de formare a 
asistenților sociali. 
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Incluziunea socioeducațională a copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ 
general(care conform Codului educației al Republicii Moldova cuprinde grupa pregă-
titoare din învățământul preşcolar, învățământul liceal sau învățământul profesional 
tehnic secundar şi postsecundar) garantează dreptul egal de acces la educație proclamat 
în diverse documente naționale și internaționale. În acest context, copiii cu tulburări de 
spectru autist (tSa) sunt de multe ori discriminați în grădinițe sau școli, fiindu-le astfel 
încălcate drepturile fundamentale.

autismul este caracterizat printr-o diversitate extrem de mare a manifestărilor şi 
printr-o complexitate a aspectelor vieţii pe care le implică, reprezentând o dezvoltare ati-
pică a creierului și o tulburare gravă a proceselor normale de dezvoltare, care afectează 
limbajul, abilitățile de adaptare și interacțiune. problemele devin aparente pe măsură ce 
copilul crește, semnele sunt vizibile după vârsta de 1 an, însă nu mai târziu de 2-3 ani. 
De remarcat că autismul nu se vindecă, dar cu intervenţie timpurie intensivă, unii copiii 
cu autism învață să ducă la maturitate o viaţă independentă. 

etimologic, conceptul de autism provine din grecescul autos, care înseamnă „pen-
tru sine însuși”, conceptul fiind promovat în premieră în anul 1911 de către psihiatrul 
e.Bleuler [1, p.55-56]. Datele statistice denotă că la nivel internațional unul din 68 de 
copii suferă de autism, ceea ce este destul de alarmant, motiv pentru care comunitatea 
internațională și-a luat angajamentul ferm pentru dezvoltarea incluzivă și accesibilă a 
acestor copii. Spre deosebire de alte țări, în republica Moldova lucrurile stau mai bine, 
doar că…pe hârtie, fiind menționată cifra de 750 de persoane autiste, dintre care 466 
(anul 2021). În realitate însă, situația este alta. există un număr mare de părinți, care 
refuză să accepte validitatea diagnosticului stabilit și nu se adresează la o etapă inițială 
la servicii specializate, fapt care creează ulterior dificultăți în recuperarea și socializare 
copiilor cu autism.probleme asociate autismului în republica Moldova sunt amplificate 
de lipsa numărului suficient de specialiști care sa realizeze terapia necesară și de fap-
tul că nu există un registru al persoanelor cu tSa, majoritatea persoanelor autiste sunt 
trecuți sub umbrela termenului de „persoană cu dizabilități”. Fără terapie, simptomele 
autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp. este foarte impor-
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tant ca părinţii care au copii cu vârsta între 1 şi 3 ani, să solicite aplicarea screening-ului 
în cabinetul medicului de familie, acest lucru fiind prevăzut de „Programul Național de 
identificare precoce a tulburării de spectru autist și tulburări asociate”.

În scopul analizării specificului incluziunii socioeducaționale a copiilor tSa din 
republica Moldova, au fost aplicate metodele praxiologicede cercetare: 5 interviuri cu 
părinții copiilor cu tulburări de spectru autist care frecventează Centrul Atenție, 5 in-
terviuri cu specialiștii care lucrează cu copii cu tulburări de spectru autist, precum și 
studii de caz realizate în organizațiile de profil (Centrul de reabilitare pentru copii cu 
dizabilități Atenție, Centrul Voinicel, Asociația Sos Autism).

analizând literatura de specialitate și rezultatele interviurilor, constatăm că pentru a 
reuși includerea unui copil cu tSa în mediul educațional, este primordial de ținut cont de 
abilitățile acestora, cel mai des întâlnite fiind următoarele: abilități vizuale deosebite, abi-
litatea de a înțelege și reține concepte concrete, reguli, enumerări sau tipare. abilități spe-
cifice în domeniul It și tehnologiei, abilități muzică și în domeniul matematicii, dificultăți 
în înțelegerea vorbirii și îndeplinirea instrucțiunilor verbale, dificultăți privind limbajul ex-
presiv, dificultăți privind competențele sociale, motivația socială redusă, incapacitatea de 
a înțelege instrucțiuni adresate grupului. atenție seleсtivă/concentrarea selectivă, lipsa sau 
limitarea capacității de a imita, lipsa inițiativei și dependența de ajutor[2, p.20-21].părinții 
cu copii cu tSa, care frecventează centrul de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale. 
atenție, au caracterizat în cadrul interviurilor atitudinea pe care o manifestă oamenii față 
de copii lor: „… oriunde nu s-ar afla, este privit mai lung din cauză că poate să cânte, 
aleargă fără oprire, flutură din mânuțe, scoate sunete neobișnuite”; (p_1); „La școală nu 
comunică cu copiii, la terenul de joacă dacă sunt jocuri care îi atrag interesul, încearcă să 
se implice, nu este înțeles de copiii, dar mai cu seamă de maturi, care au un comportament 
inexplicabil” (p_2); „În curtea casei ne cunosc deja vecinii, chiar avem câteva fetițe care 
și joacă cu ea la jocuri de divertisment, se integrează … mergem la teatru, stă concentrată 
tot spectacolul”(p_3); „În locuri publice se întâmplă neînțelegeri cateodată, nu toți pot 
înțelege ca, copilul nu este obraznic ori needucat (p_4).

Dezvoltarea metodelor și formelor de integrare socioeducațională a copiilor cu tSa 
a demarat în republica Moldova odată cu aprobarea „Strategiei de incluziune socială 
a persoanelor cu disabilităţi” (2010-2013), a „Programului de dezvoltare a educaţiei 
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”, a Strategiei şi Planului Naţio-
nal de Acțiuni „Educație pentru Toți”, precum și concomitent cu instituirea profesiei de 
cadru didactic de sprijin în anul 2014. În contextul acestor documente, educaţia incluzi-
vă prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde 
diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi o educaţie de calitate 
tuturor în medii de învăţare comună. pentru a asigura promovarea educației inclusive 
specialiștii intervievați au menționat, că „ … cel mai important, cred că ar fi necesară 
formarea capitalului uman, prin pregătirea de specialiști calificați care să fie motivați să 
lucreze cu copii cu TSA. Mă refer la medici, asistenți sociali, psihologi” (e_3), precum 
și faptul, că „este importantă informarea societății despre copii cu TSA, sensibilizarea 
opiniei publice” (e_5).
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Strategiile socioeducaționale utilizate în procesul de socializare a copiilor cu tSa 
trebuie adaptate la nevoile de bază ale unui copil cu autism, iar această adaptare se refe-
ră, în primul rând, la formularea clară a necesităților, structurarea cerinţelor, a spaţiului şi 
timpului. experiența ultimilor ani relevă, că cele mai eficiente strategii socioeducaționale 
utilizate în procesul de socializare a copiilor cu tSa sunt următoarele: analiza compor-
tamentală aplicată (aBa), recompensarea pozitivă, principiul premack, învățarea fără 
greșeli, înlocuirea comportamentelor alternative, orarele vizuale, comportamentul gu-
vernat de reguli.

Unul dintre puținele instituții care prestează servicii adresate copiilor cu tSa este 
și asociația SoS autism,care este centrată pe suportul copiilor și tinerilor cu tSa prin 
explorarea ghidată a universului interior și a relațiilor interpersonale. În contextul inter-
vievării specialiștilor care lucrează cu copii cu tSa, a fost precizat că asociația SoS 
autism „…organizează mai multe grupuri pe categorii de vârstă: 3-6 ani, 7-12 ani, 
13-17 ani, tineri peste 18 ani. Debutul asistenței copiilor cu TSA începe cu servicii de 
consiliere adresate familiei copiilor cu TSA și suport informațional, cum să ofere suport 
propriului copil și să depășească starea de șoc și negare” (e_2); „Serviciile noastre 
sunt adresate atât copiilor cu TSA, cât și familiilor. Suntem unicii care realizam semina-
re de școlarizare a părinților cu privire la metodele eficiente de lucru și terapie compor-
tamentală pentru copii” (e_1). experții au menționat oportunitatea de „aplicarea unor 
proiecte-pilot în școlile din republică, nu doar municipiul Chișinău, pentru a evalua 
potențialul de acceptare a practicilor incluzive de către pedagogi, prin abordarea unei 
perspective transparente și flexibile în parteneriatul de învățare și colaborare dintre 
elevi, profesori, familie și personalul de sprijin personalizat”(e_5). 

În baza studiului realizat, considerăm oportune următoarele recomandări:
promovarea la nivel de familie, comunități, instituții de învățământ a rolului - 

educației incluzive în asigurarea șanselor egale la educație de calitate pentru toți copiii.
Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile care lucrează în domeniul prestă-- 

rii serviciilor pentru persoanele cu tSa.
Diversificarea serviciilor adresate copiilor cu tSa în instituții, prin organizarea - 

sălilor senzoriale, de kinetoterapie etc., pentru sporirea nivelului de autonomie a copiilor 
cu tSa.

Dezvoltarea serviciilor de - respiro specializate și gratuite, în fiecare raion, pentru 
părinții copiilor cu tSa, de care să poate beneficia la necesitate. 
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procesul de monitorizare și evaluare în domeniul social poate fi realizat în baza 
unui set de indicatori clar formulați, care să aibă legătură cu activitățile incluse într-un 
plan de măsuri, făcând posibilă măsurarea progresului în atingerea țintelor stabilite. In-
dicatorul reprezintă o expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ 
un fenomen social-economic din punctul de vedere al compoziției, structurii, schimbării 
lui în timp, al legăturii lui reciproce cu alte fenomene sociale. Importanța indicatorilor 
constă în prezentarea datelor complexe într-o formă care este semnificativă pentru fac-
torii de decizie și public. 

În literatura de specialitate, indicatorul este definit ca fiind „elementul sau carac-
teristica obiectului de cercetare, care este posibil de observat și de măsurat” [1, p.175] 
sau „cantitate măsurabilă care „înlocuiește” sau substituie, într-un sens, ceva mai greu 
măsurabil” [2, p.226-227]. 

Indicatorii fac parte din setul de cunoștințe necesare pentru a sprijini politicile și 
luarea deciziilor. aceștia ajută la creșterea gradului de conștientizare a unei probleme. 
Indicatoriicontribuie la monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor și în evalua-
rea politicilor. aceștia permit o comparație bazată pe dovezi ale tendințelor de-a lungul 
timpului și în interiorul și între țări. Indicatorii pot, de asemenea, sprijini evaluarea efor-
tului și exercitării de state a obligației lor de a asigura dezvoltarea durabilă (indicatorii 
oDD-urilor), de a preveni și aborda violența împotriva femeilor etc. 

pot fi identificate câteva tipuri de indicatori: (1) indicatori numerici, ce reprezintă 
măsuri de cantități, precum număr, pondere, proporție (numărul beneficiarilor de ser-
viciul spijin familial; % persoanelor cu dizabilități beneficiare de ajutor social) și indi-
catorifactuali, ce indică prezența sau absența unei caracteristici, proprietăți, fenomen, 
care pot fi faptici, existențiali, categoriali (proiect de decizie elaborat și aprobat; serviciu 
instituit); (2) indicatori cantitativi, care pot fi măsurați în mod obiectiv (numărul feme-
ilor primar; creștere cu 50% a copiilor dezinstituționalizați) și indicatoricalitativi,ce pot 
fi definiți ca judecăți sau percepții ale populației cu privire la un subiect (diminuarea cu 
20% a nivelului de nemulțumire față de activitatea primarului); (3) indicatori direcți 
– formulați în baza faptelor numărabile sau stări de fapt, cum ar fi rezultate ușor de mă-
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surat (aceștia de obicei sunt formulați în baza obiectivelor programului/proiectului) și 
indicatori indirecți (proxy)care măsoară schimbarea într-un anumit fenomen sau proces 
într-o manieră indirectă, adică printr-un alt fenomen; (4) indicatorii de proces utilizați 
pentru a monitoriza numărul și tipurile de activități desfășurate (numărul și tipurile de 
servicii prestate; numărul de persoane instruite etc.); indicatorii de rezultat utilizați pen-
tru a evalua dacă activitatea a atins sau nu obiectivele sau rezultatele preconizate (nivelul 
de cunoștințe cu privire la transmiterea bolilor sexual-transmisibile determinat printr-un 
sondaj de opinie). Indicatorii de rezultat pot fi indicatori de ieșire (output), indicatori de 
rezultat (outcome) și indicatori de impact (Bott, guedes și claramunt, 2004); indicatorii 
de resurse (input) permit măsurarea resurselor, spre exemplu resurse umane, financiare, 
de timp etc. necesare pentru a putea atinge obiectivele sau obține ceea ce se planifi-
că; indicatorii rezultatului acțiunii (output) sunt măsurile unei activități (numărul de 
instrucțiuni elaborate, numărul de servicii dezvoltate); indicatorii rezultatului politicii 
(outcome) măsoară rezultatele directe și imediate ale acțiunilor asupra țintei stabilite, 
care se identifică în modificări de comportaemnt, competențe, abilități și competență 
(rata scăzută de abandon); indicatorii de impact măsoară efectul unei politici publice sau 
a unor instrumente de politică publică asupra unei părți a societății (creșterea nivelul de 
aflabetizare digitală a vârstnicilor, rata sărăciei etc.). 

Fiecare indicator trebuie să includă: 1) o descriere a ceea ce măsoară; 2) instru-
mentele necesare pentru a culege datele și 3) calculele implicate în producerea măsurii. 
Un indicator trebuie să specifice: unitatea de analiză, valoarea de referință, valoarea 
planificată și schimbarea pe care o intenționează să o măsoare. valoarea de referință este 
valoare indicatorului cu care urmează să compare pentru a se stabili schimbările surve-
nite (mai este numită valoare de bază) sau este valoarea de la care se pleacă. valoarea 
planificată este valoarea spre c are se tinde a fi atinsă urmare a intervenției. 

a. gage și M. Dunn (2009) prezintă următoarele caracterici ale unui indicator 
„bun”: 

valabilitate- : măsura exactă a unui comportament, practică, sarcină care este re-
zultatul așteptat al intervenției;

fiabilitate- : măsurabil constant în timp, în același mod de către diferiți observa-
tori;

precizie- : definit operațional în termeni clari;
măsurabil- : cuantificabil folosind instrumente și metode disponibile;
util- : oferă o măsurare la intervale de timp relevante și adecvate în ceea ce privește 

obiectivele și activitățile programului;
important din punct de vedere programatic- : legat de program sau de atingerea 

obiectivelor programului [3, p.226-227].
altă tipologie a caracteristicilor indicatorului „bun” indică asupra următoarelor as-

pecte ale indicatorului: 
specific – definit precis, în termeni clari și lipsiți de ambiguitate;- 
măsurabil – indicând schimbarea dorită, cu niveluride referință și niveluri pla-- 

nificate (niveluri-țintă);
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adecvat – măsurând strict rezultatele, procesele, resursele pe care intenționează - 
să le măsoare;

realist – rezonabil din punctul de vedere al costurilor și timpului necesar pentru - 
măsurare;

încadrat în timp – asigurând o măsurare a progresului la intervale de timp rele-- 
vante;

credibil – minimalizând erorile de măsurare;- 
comparabil – producând aceleași rezultate când este utilizat repetat pentru a mă-- 

sura același lucru;
neutru – formulat nondirecțional, putând varia în orice direcție;- 
dezagregat în măsura în care este relevant.- 

Din multitudinea caracteristicilor, unii autori consideră că înaintede a fi utilizați, 
indicatorii trebuie să treacă trei teste: fiabilității, fezabilității și utilității. 

Indicatorul trebuie să fie concentrat, clar și specific.Un indicator trebuie definit în 
termeni preciși, fără ambiguitate, care să descrie clar și exact ceea ce este măsurat. acolo 
unde este practic, indicatorul ar trebui să ofere o idee relativ bună a datelor necesare și a 
populației în rândul căreia este măsurat indicatorul.

Indicatorii și țintele formulate și colectate în mod regulat permit evaluarea progra-
melor, a sinergiilor și a lacunelor acestora în diferite etape ale procesului, de la intrări la 
activități, rezultate, și impact. grație monitorizării prin intermediul indicatorilor pot fi 
revizuite programele, proliticile, serviciile etc. 

Indicatorii utilizați în monitorizarea agendei de Dezvoltare 2030 reprezintă in-
dicatori relevanți în contextul dezvoltării politicilor în domeniul social. totodată,                                
oDD-urile permit realizarea unor analize comparative între state și determinarea nive-
lului de dezvoltare. 
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ocuparea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități reprezintă o treaptă impor-
tantă pentru incluziunea socială a acestora. persoanele cu dizabilități, datorită acestui pro-
ces, își valorifică aptitudinile, capacitățile, asigurându-și și o sursă de venit. Menționăm 
că Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități garantează dreptul la 
muncă al acestora, interzicând discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate 
aspectele și formele de încadrare în muncă, inclusiv la condițiile de recrutare, plasare, 
angajare și desfășurare a activității de muncă, la avansarea în carieră, la condițiile de 
sănătate și securitate la locul de muncă [1].

Deși politicile promovate la nivel internațional și național sunt de egalizare a 
șanselor, nondiscriminatorii, implementarea lor la nivel social este încă deocamdată de-
parte de a se realiza. chiar dacă se constată per ansamblu o atitudine pozitivă legată de 
integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii, o atitudine favorabilă principiu-
lui integrării, acest lucru este umbrit de rata scăzută a materializării lui, numărul persoa-
nelor cu dizabilități angajate fiind extrem de redus.

conform datelor casei naționale de asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2021 numărul 
persoanelor recunoscute cu dizabilități în republica Moldova a fost de 174,5 mii, inclu-
siv 10,4 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. persoanele cu dizabilități au reprezentat 6,7% din 
populația totală cu reședință obișnuită a țarii, iar copiii cu dizabilități au constituit 1,9% 
din numărul total al copiilor cu reședință obișnuită din republica Moldova. În anul 2020, 
rata de participare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități a constituit 14,0%, în 
comparație cu 43,9% a persoanelor fără dizabilități. printre bărbații cu dizabilități rata 
de participare a fost de 13,3%, iar în cazul femeilor – de 14,8%. În mediul urban, rata de 
participare a constituit 15,6% și în mediul rural – 13,1% [2].

În prezent, persoanele cu dizabilități constituie un segment de populație destul 
de vulnerabil, care necesită diverse măsuri de intervenție mult mai sigure și eficiente. 
Situația actuală de pe piața muncii a favorizat ca acest grup să întâmpine diverse impe-
dimente în procesul de angajare. Ținând cont de cele expuse, în scopul studierii opiniei 
persoanelor cu dizabilități privind angajarea în câmpul muncii, a problemelor și obsta-
colelor întâmpinate în acest proces, autorii au realizat în martie 2022 un sondaj telefo-
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nic catI pe un eșantion de 109 persoane cu dizabilități din mun. chișinău. eșantionul 
cercetării cantitative a cuprins persoane de ambele sexe (52% – femei, 48% – bărbați), 
cu vârste cuprinse între 18 și 62 de ani, angajate (59%) și neangajate (41%), cu studii 
superioare (licență sau masterat) – 15,1%, colegiu – 29,2%, școală profesională – 20,8%, 
medii generale sau liceale – 34,9%, având diferite grade de dizabilitate (mediu – 28%, 
accentuat – 45% și sever – 27%). 

Un prim rezultat al cercetării a demonstrat că nivelul studiilor reprezintă un avan-
taj la angajarea persoanelor cu dizabilități: cu cât el este mai înalt, cu atât procentul 
angajaților este mai mare (Fig. 1).

În opinia persoanelor cu 
dizabilități intervievate, cel mai mult 
munca reprezintă o posibilitate de 
a avea bani (opinie menționată de 
69,7% dintre respondenți), dar și 
anumite beneficii sociale (70,6%). 
Fiind angajat în câmpul muncii, ai 
posibilitatea să-ți dezvolți relații uti-
le pentru viitor (67,0%), să obții noi 
experiențe (66,1%) și să crești profe-
sional (59,6%). respectiv, în căutarea 
unui loc de muncă pentru respondenți 
este important ca acesta să garanteze o asigurare socială satisfăcătoare (33,9%), un salariu 
decent (33,0%), relații bune în cadrul colectivului de muncă (29,4%), condiții de muncă 
normale (23,9%). 

este cunoscut faptul că persoanele cu dizabilități se confruntă cu probleme legate 
de accesibilitatea în instituțiile publice, în transport și spațiul public, în întreprinderile 
la care doresc să se angajeze. pentru a ajunge la locul de muncă, e nevoie să folosească 
transportul public, să circule pe străzile și trotuarele care nu sunt adaptate. problema 
accesibilității infrastructurii este mai cu seama acută în zonele rurale. această situație 
a influențat opinia respondenților: 39,4% dintre ei își doresc un loc de muncă cât mai 
apropiat de domiciliu.

Întrebați despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în 
căutarea unui loc de muncă, respondenții au menționat că salariul propus de angaja-
tor este insuficient (91,7%), angajatorii nu doresc să angajeze persoane fără experiență 
(78,9%), pregătirea profesională nu corespunde cerințelor angajatorului (69,7%), lipsa 
la solicitanți a orientării profesionale (66,1%) etc. persoanele angajate, la rândul lor, au 
menționat câteva probleme cu care se confruntă la locul de muncă: salariul mic (62,9%), 
lipsa perspectivelor de avansare în carieră (62,9%), condițiile grele de muncă (50,0%), 
nemulțumirea de ceea ce fac (38,7%), necorespunderea funcției cu specialitatea (33,9%), 
dar și prezența unor situații de marginalizare (14,5%). respectiv, responsabili, în mare 
măsură, de soluționarea problemelor menționate, după cum au recunoscut respondenții, 
sunt înseși persoanele cu dizabilități (39,4%), dar și instituțiile și organizațiile competen-
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martie 2022 un sondaj telefonic CATI pe un eșantion de 109 persoane cu dizabilități din mun. 

Chișinău. Eșantionul cercetării cantitative a cuprins persoane de ambele sexe (52% – femei, 48% – 

bărbați), cu vârste cuprinse între 18 și 62 de ani, angajate (59%) și neangajate (41%), cu studii 

superioare (licență sau masterat) – 15,1%, colegiu – 29,2%, școală profesională – 20,8%, medii 

generale sau liceale – 34,9%, având diferite grade de dizabilitate (mediu – 28%, accentuat – 45% și 

sever – 27%).  

Un prim rezultat cercetării a 

demonstrat, că nivelul studiilor 

reprezintă un avantaj la angajarea 

persoanelor cu dizabilități: cu cât el 

este mai înalt, cu atât procentul 

angajaților este mai mare (a se vedea 

Figura 1). 

În opinia persoanelor cu 

dizabilități intervievate, cel mai mult 

munca reprezintă o posibilitate de a 

avea bani (opinie menționată de 69,7% din respondenți), dar și anumite beneficii sociale (70,6%). 

Fiind angajat în câmpul muncii, ai posibilitatea să-ți dezvolți relații utile pentru viitor (67,0%), să 

obții noi experiențe (66,1%) și să crești profesional (59,6%). Respectiv, în căutarea unui loc de 

muncă pentru respondenți este important ca acesta să garanteze o asigurare socială satisfăcătoare 

(33,9%), un salariu decent (33,0%), relații bune în cadrul colectivului de muncă (29,4%), condiții de 

muncă normale (23,9%).  

Este cunoscut faptul, că persoanele cu dizabilități se confruntă cu problemele legate de 

accesibilitatea în instituțiile publice, în transport și spațiul public, în întreprinderile la care doresc să 

se angajeze. Pentru a ajunge la locul de muncă e nevoie să folosească transportul public, să circule 

pe străzile și trotuarele care nu sunt adaptate. Problemă accesibilității infrastructurii este mai cu 

seama acută în zonele rurale. Această situație a influențat opinia respondenților: 39,4% din ei își 

doresc un loc de muncă cât mai apropiat de domiciliu. 

Întrebați despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în căutarea unui 

loc de muncă, respondenții au menționat, că salariul propus de angajator este insuficient (91,7%), 

angajatorii nu doresc să angajeze persoane fără experiență (78,9%), pregătirea profesională nu 

corespunde cerințelor angajatorului (69,7%), lipsa la solicitanți a orientării profesionale (66,1%) 

etc. Persoanele angajate, la rândul lor, au menționat câteva probleme cu care se confruntă la locul 

de muncă: salariul mic (62,9%), lipsa perspectivelor de avansare în carieră (62,9%), condițiile grele 
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te în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (40,1%), sindicatele 
(39,9%), Inspectoratul de Stat al Muncii (33,3%), angajatorul (25,0%) etc.

astfel, potrivit rezultatelor obținute în urma intervievării, s-a constatat că piața 
muncii este un mediu destul de fragil pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, aceas-
ta caracterizându-se prin faptul că nu toate muncile pot fi îndeplinite de persoanele cu 
dizabilități, există condiții și situații ca aceste munci să afecteze starea de sănătate a 
angajatului, mult depinde de domeniul de activitate, de locul de muncă și de persoana cu 
dizabilități care ar putea realiza munca propusă. persoanele cu dizabilități se angajează 
la locuri de muncă, unde nu se depune efort fizic, în alte activități care nu generează 
anumite pericole pentru sănătatea lor. 

respondenții au propus câteva 
măsuri pentru facilitarea ocupării 
în câmpul muncii: informarea mai 
eficientă cu privire la tendințele 
pieței muncii, organizarea de târguri 
și locuri de muncă pentru persoanele 
cu dizabilități, stimularea agenților 
economici de a angaja persoane cu 
dizabilități (Fig. 2), care pot fi com-
pletate și cu următoarele:

elaborarea și actualizarea •	
permanentă a unei baze de date pen-
tru evidența ofertelor pe piața mun-
cii pentru persoanele cu dizabilități;

crearea de condiții și servi-•	
cii necesare pentru ca persoanele cu 
dizabilități să poată să aleagă forma 

de calificare/recalificare profesională și locul de muncă în conformitate cu potențialul 
lor funcțional;

colaborarea cu persoane juridice, publice sau private, cu programe și proiecte •	
având ca obiectiv sporirea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități;

realizarea în colaborare sau în parteneriat cu organele mass-media de emisi-•	
uni în vederea creșterii gradului de conștientizare/sensibilizare a comunității cu privire la 
potențialul, abilitățile și contribuția persoanelor cu dizabilități la piața muncii.

Referințe:

Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 1. 
dizabilități. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 155-159/508 din 
27.07.2012.
Persoanele cu dizabilități în Republica Moldova în anul 2020.2.  Disponibil: 
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194 
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de muncă (50,0%), nemulțumirea de ceea ce fac (38,7%), necorespunderea funcției cu specialitatea 

(33,9%), dar și prezența unor situații de marginalizare (14,5%). Respectiv, responsabili, în mare 

măsură de soluționarea problemelor menționate, după cum au recunoscut respondenții, sunt însăși 

persoanele cu dizabilități (39,4%), dar și instituțiile și organizațiile competente în promovarea și 

protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (40,1%), sindicatele (39,9%), Inspectoratul de Stat 

al Muncii (33,3%), angajatorul (25,0%) etc. 

Astfel, potrivit rezultatelor obținute în urma intervievării, s-a constatat că piața muncii este un 

mediu destul de fragil pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, aceasta caracterizându-se prin 

faptul că nu toate muncile pot fi îndeplinite de persoanele cu dizabilități, există condiții și situații ca 

aceste munci să afecteze starea de sănătate a angajatului, mult depinde de domeniul de activitate, de 

locul de muncă și de persoana cu dizabilități care ar putea realiza munca propusă. Persoanele cu 

dizabilități se angajează la locuri de muncă unde nu se depune efort fizic, în alte activități care nu 

generează anumite pericole pentru sănătatea lor.  

Respondenții au propus câteva 

măsuri pentru facilitarea ocupării în 

câmpul muncii: informarea mai 

eficientă cu privire la tendințele pieței 

muncii, organizarea de târguri și  

locuri de muncă pentru persoanele cu 

dizabilități, stimularea agenților 

economici de a angaja persoane cu 

dizabilități (a se vedea Figura 2),  

care pot fi completate și cu 

următoarele: 

 elaborarea și actualizarea 

permanentă a unei baze de date pentru 

evidența ofertelor pe piața muncii 

pentru persoanele cu dizabilități; 

 crearea de condiții și servicii necesare pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să 

aleagă forma de calificare/recalificare profesională și locul de muncă în conformitate cu potențialul 

lor funcțional; 

 colaborarea cu persoane juridice, publice sau private, cu programe și proiecte având ca 

obiectiv sporirea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități; 
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Diana CHEIANU-ANDREI, ORCID: 0000-0001-5637-8211
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Dezvoltarea rapidă a Internetului și a altor tehnologii informaționale și 
comunicaționale a dat naștere unui flux rapid de informații, produse și servicii digitale. 
această dezvoltare, pe de o parte, contribuie la modernizarea procesului educațional și, 
în general, la creșterea economiei naționale, pe de altă parte, cere și acțiuni ferme de 
combatere a distribuirii conținuturilor și comportamentelor ilegale în spațiul online, care 
sunt periculoase pentru copii și adolescenți. 

În anul 2017, pentru prima dată, Ministerul educației și cercetării și-a asumat an-
gajamentul pentru unele acțiuni de promovare a siguranței copiilor online, atunci când 
a fost aprobat planul de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și 
a adolescenților. acest document de politici stabilește că una dintre obligațiile Minis-
terului educației și cercetării este promovarea siguranței online prin realizarea anuală 
a unor activități în comunitatea școlară, în contextul Zilei Siguranței copiilor pe Inter-
net și Lunarului Securității cibernetice. cert este că în acest document lipsește o abor-
dare sistemică a siguranței online în domeniul educației, iar acțiunile realizate indică 
despre eforturi fragmentare, fără o viziune clară de integrare a subiectului în contextul 
educațional. În aceste condiții, centrul La Strada a venit în suportul ministerului elabo-
rând Standardele pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online. Docu-
mentul elaborat a urmărit asigurarea unui minim necesar de acțiuni pe care trebuie să 
le dezvolte instituțiile de învățământ general, pentru a consolida efortul de promovare a 
siguranței online și creare a unui mediu sigur și protejat pentru copii/elevi, stabilirea cri-
teriilor de informare a cadrelor didactice, părinților și a copiilor/elevilor despre siguranța 
online, cu regularitate. 

Standardele pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online au 
fost elaborate în conformitate cu recomandările consiliului europei pentru promovarea 
educației privind cetățenia Digitală [1, 135 p.], planul de acțiuni privind educația Digi-
tală [2] aprobat de comisia europeană la 30 septembrie 2020. Documentul nominalizat 
ține contși de finalitățile educaționale din republica Moldova, specificate în politici-
le educaționale (Strategia de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014-2020, Educație 
2020).
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Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online repre-
zintă un document amplu ce cuprinde următoarele domenii-cheie: (i) guvernarea școlii; 
(ii) formarea personalului didactic; (iii) politici și proceduri; (iv) implicarea părinților; 
(v) educația pentru siguranța online; (vi) tehnologii și infrastructură securizată, pen-
tru a susține sistemul educațional în elaborarea și implementarea măsurilor menite să 
contribuie la siguranța copiilor/elevilor în mediul online, prin dezvoltarea unui anga-
jament față de siguranța online, la nivel local, urmărind abilitarea comunității școlare 
să interacționeze pozitiv în mediul online, fără riscuri, pentru siguranța și bunăstarea 
copilului. Implementând acțiuni sistemice, în fiecare școală, copiii din republica Mol-
dova vor fi mai puțin vulnerabili față de riscurile online, beneficiind de sprijin în școală, 
unde vor fi ajutați să prevină situațiile de risc și să soluționeze unele probleme apărute 
în mediul online.

În perioada august 2021-mai 2022, Standardele pentru protecția și siguranța 
copiilor/elevilor în mediul onlineelaborate au fost supuse pilotării în 6 instituții de 
învățământ1. prin pilotareaacestoras-a urmărit crearea unui cadru minim de acțiuni ce 
pot fi întreprinse de instituțiile de învățământ general, pentru a-și consolida efortul în 
promovarea siguranței online, crearea unui mediu sigur și protejat pentru copil/elev, sta-
bilirea măsurilor de informare a cadrelor didactice, părinților și a copiilor/elevilor despre 
siguranța online, cu regularitate.

puncte forte ale Standardelor și acțiunilor realizate de către centrul La Strada, în 
procesul de pilotare a acestora: (i) document bine structurat pe acțiuni de implemen-
tare, dimensiuni, dovezi și indicatori; (ii) suport oferit în operaționalizarea politicii de 
protecție și siguranță a copiilor/elevilor în mediul online, inclusiv, a procedurilor interne; 
(iii) claritate în asigurarea funcționalității mecanismului de identificare, evaluare, refe-
rire, asistență și monitorizare a copiilor victime/potențiale victime ale abuzului online; 
(iv) prezentarea activităților curriculare și extracurriculare în formarea comportamentu-
lui pro-activ și responsabil al copiilor în mediul online; (v) exemplificarea acțiunilor de 
implicare parentală privind educația și siguranța online; (vi) accentul pus pe valorificarea 
parteneriatelor în asigurarea protecției copiilor/elevilor în mediul online; (vii) asigurarea 
formării competențelor personalului în domeniul securității și protecției copiilor/elevilor 
în mediul online, inclusiv, oferirea suportului didactic (ghiduri privind educația pentru 
siguranța online, filmulețe, studii de caz etc.).

activitățile organizate în instituțiile de învățământ, care au pilotat Standardele-
pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online, au oferit suport direc-
torilor și directorilor adjuncți în: (i) elaborarea sau actualizarea planurilor de activitate; 
(ii) dezvoltarea sau actualizarea unor proiecte instituționale; (iii) perfectarea politicii de 
protecție a copilului; (iv) perfectarea sau reactualizarea Fișei coordonatorului pentru 
siguranța și protecția online, dar și a contractului de muncă. cadrele didactice posedă 

1 gimnaziul „Ion creangă” din satul Soltănești, raionul nisporeni; Liceul teoretic „Stefan 
cel Mare și Sfânt” din orașul căușeni; Liceul teoretic „onisifor ghibu” din municipiul chișinău, 
Liceul teoretic „Ion vatamanu” din orașul Strășeni, Liceul teoretic „alexandru cel Bun” din 
orașul rezina, Liceul teoretic din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari. 
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cunoștințe referitoare la protecția și siguranța online, respectarea confidențialității, dar 
și competențe pentru a oferi suport elevilor atunci când aceștia au nevoie de informații, 
ajutor. Mecanismul de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a copiilor 
victime ale abuzului în mediul online funcționează.cadrele didactice cer suport psiholo-
gului școlar și intervin prompt și eficient pentru a oferi suportul necesar elevilor care se 
confruntă cu abuzuri online.

atitudinile adolescenților privind controlul din partea părinților s-au schimbat. S-a 
constatat că între părinți-copii au fost create punți de încredere, iar o parte dintre copii 
au devenit mai înțelegători în privința controlului periodic din partea părinților privind 
activitatea online.părinții au evidențiat că au început a discuta cu copiii mai frecvent 
despre unele aspecte referitoare la prezența online: (i) persoanele cu care comunică; (ii) 
jocurile pe care vor să le descarce (unii părinții identifică jocuri pentru a se distra îm-
preună cu copiii); (iii) pozele pe care doresc să le posteze pe rețelele de socializare; (iv). 
comentariile pe care le postează.Ședințele cu părinții au contribuit la creșterea gradului 
de informare al părinților despre oportunitățile, dar și despre riscurile mediului online, 
analiza atitudinii față de mediul digital.

rezultatele pilotării Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în 
mediul online au permis înaintarea unor recomandări Ministerului educației și cercetă-
rii, centrului La Strada, instituțiilor de învățământ și părinților: (i) continuarea formă-
rii cadrelor didactice și a altor profesioniști (responsabil de siguranța online, psihologi 
școlari) din instituțiile de învățământ la capitolul protecția și siguranța copiilor online; 
(ii) integrarea subiectului de protecție și siguranță online în programele de formare con-
tinuă a cadrelor didactice și a psihologilor școlari; (iii) dezvoltarea, în colaborare cu 
instituțiile de învățământ, a resurselor informaționale de educație digitală într-un format 
și conținut accesibil pentru elevi, părinți și cadre didactice; (iv) promovarea în rândul 
părinților a importanței filtrării conținuturilor dăunătoare și ilegale la dispozitivele uti-
lizate de către copii (spre exemplu, prin instalarea programelor de control parental); 
(v) dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru promovarea serviciilor existente în 
domeniul protecției copiilor online și a platformelor de informare existente, consiliere 
sau raportare.

Referințe: 

1.  Digital Citizenship Education Handbook. council of europe, 2022. 135 p. 
ISBn 978-92-871-8779-6.

2.  Digital Education Action Plan 2021-2027. european commission. [accesat 
02.09.2021] Disponibil:https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-
education/action-plan#:~:text=What%20is%20the%20Digital%20education, 
States%20to%20the%20digital%20age
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ÎN CE MăSURă MOLDOVENII CRED Că POT CONTA PE 
AJUTOR?

TO whAT EXTENT MOLDOVANS DO I ThINK CAN COUNT ON hELP?

Tatiana SPĂTARU, ORCID: 0000-0002-6397-6735
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 330.59:364:303.62(478) e-mail: spataru_tatiana@mail.ru

politica de coeziune socială este un concept care evoluează pentru a face față pro-
vocărilor multiple de a construi o societate mai competitivă, mai rezistentă, mai incluzi-
vă și capabilă de a răspunde multiplelor crize cu care se confruntă societățile moderne. 

Scopul cercetării a studia coeziunea socială în societatea moldovenească, care de-
termină următoarele obiective:percepțiile privind solidaritatea socială, încrederea față de 
instituțiile statului, grupurile sociale și ceilalți cetățeni.

Metodologia cercetării cantitative are la bază aplicarea chestionarului sociologic 
respondenților, cares-a desfășurat pe un eșantion de 1.698 de persoane, în perioada 15 
noiembrie-20 decembrie 2021, în 87 de localități ale republicii, cu o marjă de eroare de 
+/- 2,8%. eșantionul este aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă a republicii 
Moldova, în funcție de mediul de reședință, sex, vârstă, nivel de educație, regiune geo-
grafică. Fapt care permite extrapolarea rezultatelor cercetării asupra întregii populații a 
republicii Moldova.

Interpretarea datelor sociologice empirice. rezultatele cercetării sociologice, expuse 
în prezentul articol, sunt parte componentă a proiectului instituțional:20.80009.1606.13 – 
„Formarea și consolidarea coeziunii sociale în republica Moldova în contextul apropi-
erii de Uniunea europeană”.

Un indicator prin care poate fi măsurat gradul de coeziune socială este măsura în 
care oamenii cred că pot conta pe ajutorul instituțiilor de stat și a diferitelor grupuri 
sociale. 

Tabel

Măsura în care cred că ar putea conta pe ajutor din partea instituțiilor/persoanelor 
(2021)

Indicatori Statul Primăria Rudele Prietenii Vecinii Colegii
Deloc 49,3 44,5 7,1 15,9 36,9 32,7
În mică măsură 43,1 44,5 29,0 40,7 38,8 36,9
În mare măsură 5,0 7,9 44,2 32,8 17,1 23,1
În foarte mare măsură 1,2 1,1 18,8 8,1 4,1 3,9
NȘ/NR 1,4 2,1 0,9 2,5 3,1 3,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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există o viziune consensuală de-a lungul timpului. Jumătate din universul eșantionat 
– 49,3% crede că deloc nu poate conta pe ajutorul statului, iar – 43,1% doar în mică mă-
sură. credința că în mare măsură ar putea conta pe ajutorul statului este identificată cu o 
pondere de 5,0, iar 1,2% – în foarte mare măsură (nș/nr. 1,4%). Lipsa scăzută a credinței 
respondenților că pot conta pe ajutorul statului se menține pe parcursul anilor, ceea ce 
condiționează neîncredere în instituțiile guvernamentale și în cei care îi conduc. nivelul 
de încredere scăzut face mai dificilă rezolvarea multor probleme ale statului.

aceeași atitudine sceptică respondenții o manifestă și față de primărie. astfel, 
44,5% deloc și altele 44,5% în mică măsură pot conta pe ajutorul primăriei. gradul înalt 
de credință este manifestat de 7,9% – în mare măsură și doar de 1,1% – în foarte mare 
măsură (nș/nr. 2,1% ). Deși noțiunea de primărie se conturează mult mai clar în percepția 
publică decât noțiunea de stat, faptul că aproape jumătate din eșantion consideră că deloc 
nu ar putea conta pe ajutorul primăriei, vine să confirme aprecierea estimată anterior. 
În jur de jumătate din populația republicii conștientizează că, în caz de situații dificile, 
intervenite în viață, nu poate conta deloc pe ajutorul statului sau al primăriei.

opinia despre grupurile sociale din care fac parte înșiși respondenții și cu care intră 
în relații de interacțiune demonstrează o încredere tradițional mai înaltă față de rude: 
44,2% – în mare măsură și 18,8% – în foarte mare măsură; 29,0% – în mică măsură 
și doar 7,1% – deloc (nș/nr. 0,9%). nu este surprinzător faptul că această pondere este 
substanțial mai înaltă, deoarece tradițional criteriul de organizare a grupurilor sociale la 
moldoveni sunt relațiile de rudenie. practic, șapte din zece respondenți afirmă că au o 
cantitate suficientă de încredere în rude, fiind siguri că ar putea conta pe ajutorul aces-
tora. 

Următorul item estimat este grupul de prieteni. aproximativ în jumătate se divi-
zează opinia celor care afirmă sigur că pot conta pe ajutorul prietenilor: 8,1% – în foarte 
mare măsură și 38,2% – în mare măsură. Și cealaltă jumătate – 40,7% consideră că în 
mică măsură pot conta pe prieteni și deloc – 15,9% (nș/nr. 2,5%). respondenții de vârstă 
mai tânără au tendința să exprime o încredere mai avansată în prieteni decât respondenții 
de vârstă mai înaintată. 

o pondere mai redusă o constatăm în cazul în care respondenții cred că ar putea 
conta pe ajutorul vecinilor: 4,1% – în foarte mare măsură, 17,1% – în mare măsură, 
38,8% – în mică măsură, rămânând semnificativă ponderea celor 36,9% care deloc nu 
pot conta pe vecini (nș/nr. 0,9%). 

estimarea ponderii în ce măsură respondenții cred că ar putea conta pe ajutor din 
partea colegilor identifică următoarea situație: 3,9% – în foarte mare măsură, 23,1% – în 
mare măsură, 36,9% – în mică măsură, 32,7% – deloc (nș/nr. 3,4%). 

pe lângă nivelul de încredere preponderent scăzut demonstrat de respondenți față 
de stat și primărie, este relevant și nivelul de încredere redus față de alți cetățeni, precum 
ar fi grupurile sociale de prieteni, vecini și colegi.

explicația nivelului redus de încredere poate fi corelat cu răspunsurile la întrebarea 
despre veniturile actuale ale familiei. Doar 3,7% au afirmat că reușesc să aibă tot ce le 
trebuie, fără să ne limiteze la ceva; 15,1% – reușesc să cumpere bunuri mai scumpe, 
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dar cu restrângeri în alte domenii; 37,6% – le ajunge pentru un trai decent, dar nu își 
permit să cumpere bunuri mai scumpe; 33,7% – le ajunge numai pentru strictul necesar; 
iar 9,9% au declarat că nu le ajunge nici pentru strictul necesar. Faptul că 7 din zece 
respondenți trăiesc la limita decenței vine ca un răspuns la măsura în care respondenții 
cred că ar putea conta pe ajutor în caz de situație critică în viață.

În general, măsura în care respondenții sunt satisfăcuți de viața lor indică urmă-
toarea segmentare a eșantionului: doar 2,7% – în foarte mare măsură, 47,5% – în mare 
măsură, 40,3% – în mică măsură, 4,7% – deloc (nș/nr 4,8%). corelând rezultatele răs-
punsurilor obținute la întrebarea respectivă cu cea anterioară, constatăm că în jur de 3% 
din populație sunt mulțămiți de veniturile și satisfăcuți de propria viață.

Concluziile finale. opiniile respondenților despre măsura în care cred că ar putea 
conta pe ajutorul din partea instituțiilor/persoanelor sunt puternic asociate cu opiniile lor 
asupra problemelor legate de încrederea instituțională și interpersonală.

nivelul redus de încredere al publicului produce blocaje și împiedică capacitatea 
țării de a face față problemelor și provocărilor multiple cu care se confruntă republica 
la moment. 

Încrederea scăzută a respondenților atât în stat, cât și instituțiile acestuia creează o 
spirală descendentă, care exacerbează starea generală, producând disensiuni.

consecințele clivajelor sociale determină pe termen lung traiectoria neîncrederii 
populației că statul poate fi, de fapt, o forță capabilă de a îmbunătăți propriile lor vieți. 

Datele empirice constată că moldovenii, în general, au un grad redus de încredere 
interpersonală. Un nivel mai înalt se înregistrează doar în cazul rudelor. Declinul neîn-
crederii interpersonale a scăzut și datorită unei perioade mai îndelungate de interdicții 
pentru deplasare, sentimentul de izolare, singurătate și frică trăit de cetățeni în perioada 
pandemiei.

veniturile scăzute ale populației condiționează un grad redus de încredere în stat 
și primărie, inclusiv în relațiile interpersonale. Insatisfacția față de venituri este mai 
accentuată în cazul populației rurale, regiunii geografice nord, etniilor conlocuitoare de 
ucraineni și ruși, sectorul de activitate gospodărie casnică.

respondenții demonstrează un grad de insatisfacție față de propria viață, acest in-
dicator fiind mai accentuat în mediul rural decât în cel urban și în zona de nord a repu-
blicii, mai accentuat decât în centru și Sud. În funcție de etnie, acest indicator cunoaște 
o relevanță în cazul populației ruse și ucrainene.
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Republica Moldova se confruntă cu o povară din ce în ce mai mare a morbidității și 

mortalității determinate de bolile netransmisibile (diabetul, hipertensiunea, bolile 

cardiovasculare, boli ale aparatului respirator etc.), având un impact major asupra calității vieții 

populației și constituind cauza a 90% din toate decesele.  Potrivit datelor BNS, în anul 2021 

mortalitatea generală a populației țării a constitiut  45.437 de cazuri la 100 mii de persoane, fiind 

în creștere cu 11,6% (sau cu 4.721 de cazuri) față de anul 2020 [1]. Cel mai frecvent acestui risc 

sunt supuse persoanele vârstnice, locuitorii din zonele rurale, persoanele vulnerabile din punct de 

vedere social, bărbații (de 2,3 ori mai mare față de femei). 

Sănătatea populației estecondiționată de o serie de factori de risc, precum: situația socio-

economică, educația, condițiile de trai, modelele de relaționare, infrastructura, mediul ambiant, 

stilul de viață și cel comportamentaletc. Analiza factorilor determinanți ai sănătății (Fig. 1), 

denotă că sistemul de sănătate contribuie doar cu aproximativ 10% la starea de sănătate a unei 

persoane[2]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Factori determinanți ai sănătății 
Sursa: Determinanți ai sănătății, model bazat pe cadrul dezvoltat de: Tarlov A.R.  Ann n Y Acad Sci 1999; 896: 281-
93; și KINDIG, D., ASADA, Y., BOOSKE, B. JAMA 2008; 299(17): 2081-2083. 

În localitățile dezavantajate social și material, complexitatea și diversitatea problemelor cu 

care se confruntă oamenii constituie o provocare pentru sistemul de sănătate și asistență socială. 

Soluția acestorprovocări este văzută în implementarea asistenței comunitare integrate (ACI) în 

fiecare localitate și reducerea poverii BNT. 

Conceptual, ACI este definită ca o împletire a intervențiilor de sănătate și asistență socială 

furnizate în proximitate (spațială și relațională), într-o manieră interdisciplinară și transsectorială 
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republica Moldova se confruntă cu o povară din ce în ce mai mare a morbidității 
și mortalității determinate de bolile netransmisibile (diabetul, hipertensiunea, bolile car-
diovasculare, boli ale aparatului respirator etc.), având un impact major asupra calității 
vieții populației și constituind cauza a 90% din toate decesele. potrivit datelor BnS, în 
anul 2021 mortalitatea generală a populației țării a constitiut 45.437 de cazuri la 100 mii 
de persoane, fiind în creștere cu 11,6% (sau cu 4.721 de cazuri) față de anul 2020 [1]. cel 
mai frecvent acestui risc sunt supuse persoanele vârstnice, locuitorii din zonele rurale, 
persoanele vulnerabile din punct de vedere social, bărbații (de 2,3 ori mai mare față de 
femei).

Sănătatea populației estecondiționată de o serie de factori de risc, precum: situația 
socio-economică, educația, condițiile de trai, modelele de relaționare, infrastructura, me-
diul ambiant, stilul de viață și cel comportamentaletc. analiza factorilor determinanți ai 
sănătății (Fig. 1), denotă că sistemul de sănătate contribuie doar cu aproximativ 10% la 
starea de sănătate a unei persoane [2].

În localitățile dezavantajate social și mate-
rial, complexitatea și diversitatea problemelor cu 
care se confruntă oamenii constituie o provocare 
pentru sistemul de sănătate și asistență socială. 
Soluția acestorprovocări este văzută în imple-
mentarea asistenței comunitare integrate (acI) în 
fiecare localitate și reducerea poverii Bnt.

conceptual, acI este definită ca o împleti-
re a intervențiilor de sănătate și asistență socială 
furnizate în proximitate (spațială și relațională), 
într-o manieră interdisciplinară și transsectorială 
[3]. principiul de bază al acI este centrarea pe 
persoană, pe necesitățile complexe ale acesteia și 
nu doar pe boli, având ca scop direcționarea mai 
bună a serviciilor, reducerea suprapunerilor mai 
multor servicii, îmbunătățirea calității lor, gestionarea mai bună a factorilor de risc și 
vulnerabilitate, precum și eficientizarea utilizării resurselor prin conexiunea prestato-

Fig. Factori determinanți ai sănătății
Sursa: Determinanți ai sănătății, model 

bazat pe cadrul dezvoltat de: tarlov 
A.r. Ann n Y Acad Sci 1999; 896: 

281-93; și KInDIg, D., aSaDa, Y., 
BooSKe, B. JAMA 2008; 299(17): 

2081-2083.
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rilor de servicii și continuitatea intervențiilor acestora.pentru a elimina discrepanțele, 
vulnerabilitățile și accesul limitat la servicii medicale și sociale pentru persoanele cu 
boli cronice și alte necesități sociale,este necesară colaborarea și coordonarea eforturilor 
și acțiunilor între toate sectoarele (asistența medicală primară, asistența socială, apL, 
ong prestatoare de servicii de îngrijire). 

constituind un proces complex (acI abordează persoana din punct de vedere holis-
tic, luând în calcul determinanții biopsihosociali ai sănătății), dificil și continuu, acI vi-
zează integrarea și colaborarea la nivel local între toate sectoarele, prioritar între cel me-
dical (asistent medical comunitar) și social (asistent social comunitar), pentru a elimina 
„golurile” în îngrijire (de exemplu, îngrijire primară/secundară, îngrijire medicală/socia-
lă, îngrijire a sănătății mintale/fizice. Integrarea celor două sisteme (sănătate și asistență 
socială) impune o schimbare a modalității obișnuite de lucru, presupunândformarea unei 
viziuni comune asupra rolurilor și responsabilităților, consolidarea instrumentelor și pro-
cedurilor comune de lucru, transparență în date, informații și evaluări[4, p.7]. Soluția 
unei colaborări eficiente constă în demolarea/distrugerea barierelor de percepție între 
sectoare, schimbarea de atitudini și opinii și creșterea încrederii dintre acestea.

pentru crearea unui sistem de acI, este necesar a consolida următoarele dimensiuni 
[5, p. 4]:

- Asistența centrată pe persoană, vizează orientarea spre perspectiva de creștere a 
bunăstării generale a persoanei, prin implicarea ei activă în proces și responsabilizarea 
acesteia.

- Integrarea clinică,se referă la coordonarea și adaptarea serviciilor de asistență la 
nevoile beneficiarilor.

- Integrarea profesională, presupune creareași promovarea de parteneriate între 
profesioniști pentru a lucra împreună (în echipă).

- Integrarea organizațională,se referă la modul în care profesioniștii se reunescpen-
tru a oferi servicii de asistență în conexiune cu alte instituții partenere.

- Integrare sistemică, presupunemodul în care sistemul de asistență aliniază facto-
rii-cheie, pentru a oferi o platformă de asistență integrată.

- Integrare funcțională,se referă la capacitatea de furnizare eficientă de date și 
informații în cadrul unui sistem integrat de asistență.

- Integrarea normativă, vizează modul în care partenerii din asistență dezvoltă și 
împărtășesc un cadru comun de referință privind integrarea asistenței.

 Fiecare dimensiune include unele elemente-cheie activarea cărora duce la conso-
lidarea lor.

principiile-cheie de implementare cu succes a acI sunt[6, p. 3]:
- consolidarea comunităților prin centrarea pe factorii de risc și reducerea excluzi-

unii și izolării sociale.
- Îmbunătățirea bunăstării individuale și comunitare.
- crearea de parteneriate durabile la nivel de comunitate între toate sectoarele și 

profesioniștii. 
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- promovarea modului sănătos de viață și responsabilizarea oamenilor față de pro-
pria sănătate.

prin aceste principii, asistența comunitară integrată urmărește crearea unei cola-
borări egale între toți cei implicați, pe de o parte, cei afectați de provocări (persoana, 
familia, comunitatea), iar pe de altă parte, cei care încearcă să le rezolve (prestatoti de 
servicii, apL, alte instituții).
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Îmbătrânirea este un proces instituționalizat, fiind atașată prin statute și roluri soci-

ale în categoria socială a pensionarilor. așadar, pensionarul nu este doar cetățeanul care 
beneficiază doar de pensie (există o diversitate de categorii ce beneficiază de ea: copiii, 
tineri și persoane cu dizabilități ș.a.). este o excluziune din vârsta profesional-activă și 
integrarea acestei categorii în comunitatea social activă, numărul căreia continuă doar să 
se mărească. conform rezultatelor prezentate de BnS în aplicația genderpulse, 93,4% 
de persoane cu vârsta de 65 de ani șipeste sunt inactive din punct de vedereprofesional și 
nu pot să trăiască o viață deplină și sigură în societatea moldovenească [1].

Dintotdeauna, sprijinul față de persoanele vârstnice a fost asigurat prin intermediul 
a două forme de solidaritate, cea familială și cea publică. prima formă asigură transmi-
terea valorilor, tradițiilor și resurselor financiare agonisite, iar cea publică – obținerea 
transferurilor financiare din partea statului către persoanele vârstnice. acestea două se 
completează dar și se diferențiază în funcție de situațiile în care se află persoanele, de 
tipul gospodăriei, de prezența sau absența descendenților. 

pensionarii chiar dacă nu lucrează, total sunt dependenți de susținerea statului, ce îi 
achită bani sub formă de pensii și ajutoare pentru rezolvarea anumitor probleme sociale, 
fiind în același timp preluați banii sub formă de prețuri la produse alimentare și tarife la 
servicii comunale. pensia devine baza stabilității, iar tarifele și prețurile sunt rezultatul 
instabilității, ambele țin de responsabilitatea statului, care va fi întotdeauna vinovat de 
necorespunderea acestora la nevoile cetățenilor în vârstă.

pentru a stabili percepțiile, atitudinile și opiniile vârstnicilor față de procesul îmbă-
trânirii au fost înaintate următoarele ipoteze:

persoanele vârstnice care se confruntă cu probleme economice și de sănătate se •	
consideră pasive.
vârstnicii ce se pot bucura de o valoare a pensiei mai bună se consideră fericiți •	
din punct de vedere economic.
vârstnicii ce au o bătrânețe de succes sunt activi social.•	

Baza metodologică. analiza acestui subiect s-a fondat pe rezultatele a două cerce-
tări: studiul cantitativ: ancheta sociologică în bază de chestionar „Stereotipuri și atitu-
dini față de persoanele vârstnice” (aprilie 2018). nr.= 750 și studiul calitativ – Interviu 
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aprofundat cu 31 de seniori, ce a permis identificatea prin alegere a uneia dintre strategii 
ale îmbătrânirii: pasivă sau activă. 

În urma aplicării interviului aprofundat cu vârstnicii (martie-mai 2021), putem 
menționa că marea majoritate dintre cei intervievați (18) consideră că o dată cu îna-
intarea în vârstă starea lor de sănătate se înrăutățește, ceea ce îi face să fie mai mult 
preocupați de restabilirea sănătății, restricționțndu-le accesul de a fi activi prin regăsirea 
unor noi roluri și statute sociale, fapt ce este caracteristic. 

În baza rezultatelor studiului „Stereotipuri și atitudini față de persoanele vârstnice” 
(aprilie 2018), se afirmă următoarele – calitățile vizibile ce au fost percepute de tineri, 
variază în prisma a doi poli: pozitivi și negativi. Indicatorul pozitiv bazat pe valorile cla-
sice (omenie, bunătate, înțelepciune, prietenie, hărnicie etc.), ce a luat valorile cele mai 
înalte, fapt ce ne bucură de aceste rezultate, iar la polul opus (singurătatea, problemele 
de sănătate, sensibilitatea) sunt acele caracteristici care accentuează statutul seniorului, 
care foarte greu supraviețuiește în condițiile societății în schimbare. creșerea prețurilor 
la produse alimentare și tarife la servicii comunale accentuează incapacitatea acestuia 
de a face față la provocărie societății, instaurând vulnerabilitatea și sărăcia vârstnicilor. 
relația activ – pasiv o considerăm a fi dificilde investogat.

 caracterizând capacitatea 
de activitate, că doar 48% dintre 
respondenţii tineri consideră că 
persoanele vârstnice sunt active, 
pentru că își lucrează pământuri-
le pe care le au, dar nu pot să fie 
angajați oficial, pentru că s-au 
pensionat deja și trebuie să se re-
tragă din viața profesională, fapt 
care contribuie la accentuarea 
inutilitâții, pentru că le este apli-
cată discriminarea profesională. 

alegerea strategiei îmbă-
trânirii (pasiv/activ) de către se-
niorii intervievați afost destul de 
complicată, deoarece înțiși cei 
intervievați nu cunosc descifra-
rea conceptuuiîmbătrânirii acti-
ve, ceea ce reiese din interviul aprofundat aplicat celor 31 de vârstnici. 

portretul sociodemografic al intervievaților este: seniorii au fost încadrați în 3 gru-
puri de vârstă: 57-64 de ani – 9 persoane; 65-74 de ani – 12 peroane și din grupul 75 de 
ani și peste – 10 seniori; 20 de persoane din mediul rural, 11 din mediul urban; 14 bărbați 
au participat la interviu și 17 femei, sursa de venit a vârstnicilor a fost menționată pensia 
pentru limită de vârstă, valoarea căreia variază de la 1.000 lei până la 6.800 lei.

Sursa: Studiul „Stereotipuri și atitudini față de persoanele 
vârstnice”, aprilie 2018, nr.=750
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au, dar nu pot să fie angajați oficial, pentru 

că s-au  pensionat deja și trebuie să se retragă 
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analiza cercetării calitative a stabilit faptul că persoanele vârstnice ce au venituri 
mai mici de 2.500 lei sunt nevoite să lucreze pământurile, așa cum confirmă IV_fem_66 
ani _r „la sate sunt mulți vârstnici activi,pentru că au multe dealuri și trebuie să le lu-
creze”, iar „activitatea principală la sat este agricultura” IV_fem_64 ani_R; în același 
timp IV_fem_75 ani_U a menționat că „sarcinile casnice le fac singură, pentru că sînt 
aptă de lucru, mă deplasez și mă pot deservi. În societatea noastră sunt mai multe persa-
ne bătrâne active, care cel mai des merg la piață și folosesc transportul public ca mijloc 
de transport”, iar IV_masc_69 ani_U, s-a referit că „în societatea noastră sunt mai mul-
te persoane vârstnice active care se ocupă cu agricultura și construcția”. aceste opinii 
țin de explicația vârstnicilor care sunt nevoiți să lucreze pământurile pentru a putea face 
față prețurilor societății moldovenești.

conform definiției prezentate de către ce și Unece, a fost dezvoltat indicele 
îmbătrânirii active aplicând următoarea interpretare„îmbătrânirea activă se referă la 
situația când populația pe măsura îmbătrânirii continuă să participe în câmpul mun-
cii, precum și să desfășoare alte activități productive neplătite (activități casnice, de 
întreținere a membrilor familiei și voluntariat) și să trăiască sănătos, independent și o 
viață sigură”[2] . percepția conform căreia „îmbătrânirea activă este munca zilnică fără 
oprire” se regăsește în 18 opinii, iar pentru 13 seniori, îmbătrânirea activă este: „să te 
bucuri de viață, să te poți autodeservi” a spus IV_fem_65 ani_U, pentru IA_fem_71 
ani U, „participarea la o diversitate de concerte de caritate, activități de voluntariat 
pentru a fi de ajutor altor bătrțni” și „orice participare în societate a pensionarilor” 
IA_masc_69 ani _U. 

În același timp, au existat opinii ce mai puțin se regăsesc în societatea noastră, pre-
cum „aș vrea să mă ocup cu sportul, dar n-am unde” IA_masc_76 ani_R și „vreau să 
mă folosesc de telefonul mobil, dar nu are cine să-mi spună”IA_fem_81 ani U. 

aceste opinii ne demonstrează faptul că persoanele vârstnice din mediile rurale 
sunt mai puțin informate despre funcționarea îmbătrânirii active, în comparație cu cele 
din mediile urbane care abia începe în societatea moldovenească. 

Unii seniori ce se pot bucura de satisfacția vieții la această vârstă, având o bătrânețe 
de succes, iar alte persoane cu toate că trăiesc timpuri complicate, trec prin probleme 
de sănătate, pauperizare, lipsă de informare și comunicare, devin beneficiari de servicii 
sociale.
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pandemia covID-19 a surprins umanitatea total nepregătită pentru a face față eve-
nimentelor de forță majoră, fapt pentru care lipsa viziunii integratoare și complexe a 
acestui fenomen a determinat un lanț de consecințe și efecte neașteptate în toate sferele 
socialului. acestei situații se subscrie și republica Moldova, care a avut o abordare 
focusată mai mult pe măsurile de protecție contra covID-19 în detrimentul oferirii de 
suport și soluții de a rezista lockdown-ului, cu tot ceea ce presupune acesta. Instituția 
socială care a resimțit imediat și cel mai profund toate efectele perioadei de urgență, a 
restricțiilor și a lockdown-ului a fost familia. Familia ca „celula de bază a societății” 
este prima care sesizează transformările de orice natură din societate și este principalul 
barometru al funcționalității acesteia. Din acest considerent, ne-am propus să identificăm 
experiența trăită de familii în perioada dată și să înțelegem lanțul cauzal indus de politica 
statului republicii Moldova, prin instituțiile sale din diverse domenii, cu impact direct 
asupra funcționalității familiei.

având în vedere că problematica supusă cercetării este inedită, se impune a fi stu-
diată pe cale inductivă, motiv din care am optat pentru utilizarea metodei întemeiate, 
cunoscută ca și grounded theory. Metoda teoriei întemeiate a fost dezvoltată de către 
B. glaser și a. Strauss [1] pentru a califica metodele calitative ca metode credibile și 
riguroase de a produce cunoștințe teoretice despre fenomene puțin cunoscute sau total 
necunoscute. Scopul metodei teoriei întemeiate este a dezvolta o teorie de fond, adică 
apropiată de datele care se referă la o anumită situație, cercetătorului revenindu-i misi-
unea de a cauta să înțeleagă situația-problemă trăită de un grup de participanți și modul 
în care aceștia au tratat atare problemă [2]. pentru a realiza acest lucru, teoria întemeiată 
oferă un set de principii bine stabilite pentru efectuarea cercetării și interpretarea datelor: 
codarea și analiza datelor; comparația constantă, scrierea memo-urilor, eșantionarea te-
oretică, sensibilizarea teoretică, integrarea teoretică, saturația categoriilor și dezvoltarea 
teoriei. Important pentru acest demers este ca cercetătorul să nu intervină cu idei precon-
cepute sau să forțeze datele, ci să descopere teoria din date, urmând ca în final să verifice 
integrarea teoriei de fond obținută cu teoriile formale existente.
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În studiul de față, am utilizat versiunea clasică a teoriei întemeiate [1], iar în cer-
cetarea problematicii am pornit de la întrebare: cum au experimentat familiile cu doi și 
mai mulți copii perioada de lockdown din pandemia covID-19? Ulterior, din aspec-
tele menționate de către participanții la studiu, am schițat un ghid de interviu flexibil 
care a avut scopul de a satura categoriile obținute. aspectele enunțate cel mai frecvent 
de către participanți au fost: problema serviciului, a venitului și resurselor financiare 
pentru supraviețuire, creditele și datoriile bancare, restricțiile impuse, calitatea servici-
ilor medicale, criza spațiului locativ, învățământul online, închiderea grădinițelor, lipsa 
posibilităților de a asigura copiilor dispozitive, lipsurile, situațiile-limită, relația dintre 
soți, incertitudinea despre viitor și dezamăgirea față de politica statului. eșantionul a fost 
constituit din 19 femei, mame a doi și mai mulți copii. Metoda de eșantionare inițială a 
fost bulgărele de zăpadă, apoi s-a ținut cont de principiul eșantionării teoretice. pentru a 
satura categoriile dezvoltate, au mai fost realizate cinci interviuri. perioada de colectare 
a fost luna iunie 2020.

conform metodologiei teoriei întemeiate, datele colectate au fost analizate prin 
două cicluri de codare: codarea deschisă și codarea selectivă, comparând sistematic co-
durile elaborate cu noile informații colectate. În scopul de a filtra informații străine, 
colectarea și codarea datelor primite a fost restricționată selectiv pentru focusarea exclu-
siv asupra datelor relevante [3]. astfel, menționăm că în urma codării deschise au fost 
obținute 112 coduri care au fost sortate în funcție de temeiul lor prin codarea selectivă în 
29 de categorii, codarea selectivă constituind primul nivel de abstractizare în formarea 
conceptelor. codarea sau sensibilizarea teoretică cuprinde nivelul final de abstractizare 
(Fig.), deoarece cercetătorul conceptualizează interrelațiile dintre conceptele de fond. 
acest fapt a generat o categorie de bază „incertitudinea”, devenită ulterior conceptul 
nucleu regăsit în explicația majorității relațiilor dintre concepte, care explică „modelul 
latent al comportamentului social” [4].

Fig. relația dintre categorii – rezultat al codării teoretice
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Derivarea teoriei are la bază relațiile directe între categoriile majore rezultate în 
urma sensibilizării teoretice. tipurile de relații dintre categorii trebuie discutate prin 
prisma dovezilor din datele empirice pentru a susține explicația cadrului teoretic emer-
gent format din 11 unități de analiză (Fig.). prin urmare, teoria de fond care emerge din 
datele analizate relevă relația directă dintre politica statului și starea de incertitudine a 
familiilor cu doi și mai mulți copii, care a determinat consecințe semnificative asupra 
bugetului familial, a relațiilor dintre soți, dar și a percepției asupra pandemiei. Starea de 
incertitudine a fost generată și de nesiguranța postului de muncă, cu impact direct asupra 
veniturilor și a cheltuielilor, pe lângă care s-a mai adăugat și achiziționarea pentru fiecare 
copil, dar și a membrului care a lucrat în regim online, a dispozitivelor pentru studiul/
educația online. apelarea și accesarea serviciilor medicale sunt puse și ele sub semnul 
incertitudinii atât ca diagnostic și tratament, cât și ca protecție contra infectării, ceea 
ce a condus la tratamentul ambulatoriu prin metodele tradiționale/populare. Instituțiile 
de învățământ prin forma online de studiu au indus starea de nesiguranță a părinților 
referitor la calitate învățământului, la calitatea înțelegerii și însușirii noilor cunoștințe 
de către elevi, organizării și disciplinei acestora. cea mai mare frică a părinților a fost 
posibilitatea dezvoltării dependenței față de internet și dispozitive. Unicul lucru care nu 
a corelat complet cu starea de incertitudine a fost tipul locuinței. Familiile care trăiesc 
la casă pe pământ mai puțin au resimțit duritatea perioadei de lockdown; au dispus de 
spațiu și condiții pentru studiul separat al fiecărui copil; în cazul imposibilității de a pă-
răsi locuința au consumat produsele din rezervele gospodăriei; recreerea și timpul liber 
nu a fost restricționat atât de drastic, comparativ cu familiile de la bloc; iar atitudinea 
față de agresivitatea virusului este cu mult mai slabă. La aceasta din urmă, s-a constatat 
că au contribuit foarte mult și opiniile despre eficiența măsurilor restrictive, prezentarea 
statisticilor și comunicarea în general cu populația țării despre virusul covID-19.

În final, menționăm că modelul generat reprezintă o teorie de fond care explică 
doar situația familiilor cu doi și mai mulți copii din perioada de lockdown a pandemiei 
covID-19.
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pandemia de covID-19 a expus mai multe populații, deja expuse riscului, la o 
marginalizare socioeconomică suplimentară. printre grupurile vulnerabile cu risc sporit 
de a fi lăsate în urmă și care, totodată, suferă de vulnerabilități multiple în timpul situației 
de urgență, se află și persoanele consumatoare de droguri și care urmează un tratament 
pentru dependența de droguri [1].

persoanele care consumă droguri se confruntă cu aceleași riscuri ca și populația 
generală, de aceea ele trebuie să fie conștiente de recomandările corespunzătoare pentru 
a reduce riscul de infecție. persoanele care consumă droguri pot fi însă expuse unor ris-
curi suplimentare, care necesită dezvoltarea strategiilor de evaluare și atenuare. acestea 
sunt legate de unele dintre comportamentele asociate consumului de droguri și de lo-
curile în care are loc consumul de droguri sau în care este acordată asistenţa. riscurile 
sunt crescute de nivelul ridicat al comorbidităţii fizice și psihice întâlnite în rândul unor 
persoane care consumă droguri, de faptul că problemele de droguri sunt mai frecvente 
în comunitățile marginalizate și de stigmatizarea pe care o resimt adesea persoanele care 
consumă droguri [2].

actuala criză de sănătate publică ridică probleme serioase suplimentare pentru 
bunăstarea persoanelor care folosesc droguri, pentru asigurarea continuității serviciilor 
destinate persoanelor consumatoare de droguri, precum și pentru protecția celor care 
oferă îngrijire și sprijin pentru această categorie de beneficiari.

Scopul acestui material este de a evidenția riscurile emergente legate de pandemia 
covID-19 pentru persoanele care consumă droguri și pentru cei care furnizează servicii 
pentru acestea, iar acolo, unde este necesar, de a încuraja planificarea, revizuirea și adop-
tarea intervențiilor imediate şi specializate în domeniul drogurilor.

revizuirile și actualizările serviciilor la nivel național și local vor trebui să aibă 
loc în contextul liniilor directoare și regulilor specifice fiecărei țări, pentru a răspunde la 
focarul covID-19 și a sfaturilor furnizate de organizația Mondială a Sănătății.

În timp ce persoanele care consumă droguri prezintă aceleași riscuri de infecție cu 
covID-19 ca și populația generală, acestea se confruntă, de asemenea, cu riscuri supli-
mentare care trebuie luate în considerare. De exemplu, cohorta europeană îmbătrânită 
a consumatorilor de opiacee este deosebit de vulnerabilă din cauza nivelului ridicat al 
problemelor de sănătate pre-existente și a factorilor specifici stilului lor de viață. consu-
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mul recreațional de droguri se desfăşoară adesea în cadrul unor locații în care mai multe 
persoane se întâlnesc, în astfel de ocazii putând fi utilizate în comun droguri sau echi-
pamente specifice folosite în administrarea drogurilor. Mai mult, stigmatizarea și mar-
ginalizarea asociate cu unele forme de consum de droguri pot nu doar să crească riscul, 
ci şi să creeze bariere pentru promovarea măsurilor de reducere a riscurilor. afecțiunile 
medicale cronice sunt asociate cu unele modele de consum de droguri și cresc riscul de 
a dezvolta boli grave. Din cauza prevalenței ridicate a afecțiunilor medicale cronice în 
rândul persoanelor care consumă droguri, mulți dintre aceştia vor avea un risc deosebit 
de a dezvolta boli respiratorii grave dacă se infectează cu covID -19. printre aceste 
exemple se numără:

prevalența bolilor pulmonare obstructive cronice și cea a astmului sunt mari în - 
rândul consumatorilor de droguri aflați în tratament, iar fumatul de heroină sau cocaină 
poate fi un factor agravant.

există, de asemenea, o incidență ridicată a bolilor cardiovasculare în rândul per-- 
soanelor care își injectează droguri și a celor care consumă cocaină.

Metamfetamina determină contractarea vaselor de sânge, ceea ce poate contribui - 
la leziuni pulmonare și există dovezi că abuzul de opioide poate interfera cu sistemul 
imunitar.

prevalența HIv, infecțiile cu hepatită virală și cancerele hepatice – care deter-- 
mină un sistem imunitar slăbit – este mare în rândul persoanelor care își injectează dro-
guri.

Fumatul tutunului și dependența de nicotină sunt foarte frecvente în unele gru-- 
puri de persoanele care consumă droguri și pot crește riscurile de a prezenta mai multe 
efecte negative.

Un risc destul de mare apare în rândul consumatorilor de droguri infectați cu 
covID-19 privind supradoza de droguri. principalele efecte ale oricărui opioid care 
pot pune în pericol viața, cum ar fi heroina, sunt încetinirea și stoparea respirației unei 
persoane. Deoarece covID-19 (ca orice infecție severă a plămânului) poate provoca 
dificultăți de respirație, în rândul consumatorilor de opioide, poate exista o creștere a ris-
cului de supradoză. tratamentul cu naloxonă blochează efectul și inversează dificultățile 
de respirație cauzate de opioide, fiind utilizat atât în mediul clinic, cât și în mediul comu-
nitar ca măsură de prevenire a supradozei. nu este cunoscut însă impactul tratamentului 
cu naloxonă asupra dificultăților de respirație cauzate de covID-19.

Utilizarea în comun a echipamentelor de consum de droguri, de asemenea, poate 
crește riscul de infecție. În timp ce utilizarea în comun a echipamentului de injectare 
crește riscul de infecție cu virusuri transmise prin sânge, cum ar fi HIv și hepatita virală 
B și c, utilizarea în comun a echipamentului de inhalare, fumat sau de injectare, con-
taminate cu covID-19, poate crește riscul de infecție și să joace un rol în răspândirea 
virusului. virusul care provoacă covID-19 se răspândește în principal de la persoană la 
persoană, între persoane care sunt în contact strâns unele cu ele și prin picături respirato-
rii produse, atunci când o persoană infectată tuşeşte sau strănută. De asemenea, virusul 
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poate supraviețui pentru perioade relativ lungi de timp pe unele suprafețe. În timp ce 
mesajele privind reducerea riscurilor se concentrează, de regulă, pe riscurile asociate 
cu injectarea, se acordă mai puțină atenție altor căi de administrare. Focarul covID-19 
poate prezenta riscuri suplimentare care nu sunt recunoscute în prezent pe scară largă, 
de exemplu, utilizarea în comun a joint-urilor de canabis, țigaretelor, dispozitivelor de 
vaporizare sau de inhalare.

caracteristicile unora dintre locurile frecventate de persoanele care consumă dro-
guri le pot expune pe acestea într-un risc crescut de expunere la covID-19:

consumul de droguri recreaționale are loc adesea în grupuri sau în medii aglo-- 
merate, crescând astfel riscul expunerii la covID-19. acest lucru poate fi, într-o oareca-
re măsură, atenuat de distanțarea socială, urmând ghidurile de siguranță sau alte măsuri 
stabilite pentru a reduce utilizarea sau accesul la medii cu risc ridicat.

centrele de tratament și serviciile de asistență pentru persoanele care consumă - 
droguri ar putea avea zone în care distanțarea socială este dificilă, cum ar fi sălile de 
așteptare sau spațiile comunitare. La fel ca în cazul altor locații, este importantă introdu-
cerea unor practici de distanțare și igienă adecvate.

persoanele consumatoare de droguri care se confruntă cu lipsa locuințelor ade-- 
sea nu au altă alternativă decât să petreacă timp în spațiile publice și nu au acces la 
resurse pentru igiena personală. pentru persoanele fără adăpost, autoizolarea este foarte 
dificilă, iar accesul la asistenţă medicală este adesea foarte limitat.

gestionarea riscurilor de transmitere a covID-19 este probabil să fie deosebit - 
de dificilă în închisori. prevalența consumului de droguri și a bolilor infecțioase este ri-
dicată în închisori. acestea sunt medii închise, unde au fost semnalate supraaglomerări, 
infrastructură deficitară și diagnostic întârziat.

În acest context, menționăm că continuitatea serviciilor de asistenţă destinate per-
soanelor consumatoare de droguri care accesează serviciile adresate lor poate reprezen-
ta o provocare în lipsa personalului, întreruperea și închiderea serviciilor, autoizolarea 
și restricțiile impuse liberei circulații. Serviciile oferite consumatorilor de droguri – în 
special cele de dimensiune mică, finanțate local și administrate de ong-uri, alături de 
structurile formale ale sistemelor publice de sănătate – pot fi deosebit de vulnerabile, 
neavând acces la resurse suplimentare, necesare pentru a asigura continuitatea asistenței 
medicale. există riscul privind accesul redus la terapia de substituție cu opioide și la 
alte medicamente esențiale, precum și la echipamente sterile utilizate în consumul de 
droguri. accesul la medicamente este probabil să fie deosebit de dificil pentru cei care se 
auto-izolează, închiși sau în carantină.
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competențele sociale la copii includ o componentă legată de abilitățile interperso-
nale, precum și o componentă ce se referă la abilitățile intrapersonale de control com-
portamental. competențele interpersonale sunt responsabile de modul în care copiii 
se comportă în relațiile cu ceilalți. competențele intrapersonale reprezintă substratul 
care asigură dezvoltarea optimă a relațiilor cu ceilalți. abilitățile sociale intrapersonale 
sunt în strânsă legătură cu competențele emoționale. Dobândirea strategiilor de reglare 
emoțională favorizează capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului compor-
tament. abilitățile de a înțelege emoțiile proprii și ale celorlalți și de a le exprima sunt 
esențiale în stabilirea și menținerea relațiilor cu ceilalți încă din perioada copilăriei.

competenţele sociale se referă la „abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale func-
ţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor. altfel spus, competenţele sociale facilitează 
interacţiunile pozitive, corespunzătoare normelor culturale, în aşa fel încât să permită atin-
gerea propriilor scopuri şi, în acelaşi timp, respectarea nevoilor celorlalţi” [2, p. 27].

abilitățile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în care tră-
im fie el grupul de la grădiniță, școală, serviciu sau grupul de prieteni. a avea abilități 
sociale înseamnă a fi eficient în interacțiunile cu ceilalți, astfel încât să atingi scopul 
stabilit. competența socială este asigurată de ansamblul de abilități necesare optimizării 
relaționării interumane, cum ar fi:

capacitatea de a adopta un rol diferit;− 
capacitatea de a influența ușor grupul precum și indivizi izolați;− 
capacitatea de a stabili ușor și adecvat relații cu ceilalți;− 
capacitatea de a comunica ușor și eficient cu grupul și cu indivizii separat;− 
capacitatea de a utiliza adecvat puterea și autoritatea;− 
capacitatea de a adopta ușor diferite stiluri de conducere [3, p. 20].− 

pentru validarea setului de competențe și abilități sociale prin proiectul „De la vul-
nerabilitate la incluziune”, implementat de asociația proDocS, s-a realizat un stu-
diu realizat in iunie 2022, care a vizat 73 de copii din 7 centre de plasament din re-
publica (dintre care 38 de fete și 35 de băieți), proveniți din medii social-vulnerabile. 
competențele sociale analizate au fost: comunicarea, cooperarea, lucru în echipă, lega-
rea prieteniilor, respectarea timpului și soluționarea conflictelor.
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astfel, în urma intervențiilor proiectului, prin activitățile demarate, se constată înre-
gistrarea unor performanțe destul de vizibile. este de menționat faptul că peste 70% dintre 
copii au indicat că le este mult mai ușor după activitățile din proiect să inițieze o discuție 
cu un coleg (74%) sau să comunice cu prietenii, având în vedere stima de sine scăzută ca 
urmare a automarginalizării acestor copii datorită etichetării din partea celorlalți colegi. 
Un aspect îmbucurător îl constituie ușurința acestor copii de a lega prietenii în mediul 
școlar (71%), deoarece acest lucru contribuie direct la lărgirea rețelei de prieteni și de ce 
nu, rețeaua de suport, pentru viitoarele situații de incertitudine. Lărgirea grupului de prie-
teni și intensificarea relaționării cu aceștia facilitează, implicit, participarea și implicarea 
copiilor în activități de grup, ceea ce semnalizează începutul creșterii încrederii în sine, o 
consecință se dezvoltă abilitatea de a face față unei situații noi. (Fig. 1)

Fig.1. abilități de relaționare și integrare în grupul de prieteni a copiilor din plasament, %

Un alt punct forte al activităților proiectului constă în dezvoltarea abilităților de gesti-
onare a stărilor afective și emoționale a copiilor. prin urmare, aceștia au indicat că nu li s-a 
întâmplat în ultima perioadă ca să-și supere prietenii în timpul comunicării (15%) sau chiar 
dacă și s-a întâmplat a fost destul de rar (40%) sau mai rar decât înainte (38%) (Fig. 2). La 
această performanță i-a ajutat faptul că pot înțelege și, prin urmare, empatiza cu prietenii 
lor, atunci când sunt triști sau supărați, mult mai ușor ca înainte (71%) (Fig.3).

Fig. 2. Situații de supărare a prietenilor în 
timpul comunicării, %

Fig. 3. Înțelegerea stărilor emoționale ale 
prietenilor, %
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responsabilitatea și asumarea consecințelor faptelor personale i-a ajutat pe copii 
să fie mai toleranți față de opiniile diferite pe care le au semenii lor. astfel, 76% dintre 
copii au menționat că le vine mult mai ușor acum să accepte opinii diferite, comparativ 
cu perioada precedentă (Fig.4).

Fig. 4. Ușurința de a lua decizii și de 
organizare a programului zilei, %

Fig. 5. Ușurința acceptării unei păreri 
diferite, %

În acest context, trebuie de subliniat că abilitatea de a gestiona viața personală în 
concordanță cu sarcinile școlare constituie ciclul pentru dezvoltarea ulterioară a unei 
vieți independente.

În concluzie, inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvolta-
rea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară, aceasta fiind o perioada 
de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv. copilăria este perioada 
cea mai indicată pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor emoţionale şi sociale 
esenţiale pentru funcţionarea şi adaptarea în viaţa adultă. pentru copiii care provin din 
medii sociale dezavantajate, efectele negative ale dezvoltării inadecvate ale acestor com-
petenţe afectează sănătatea mentală și comportamentul social atât pe termen scurt, cât şi 
pe termen lung. copiii, ale căror competenţe sociale sunt insuficient dezvoltate, întâm-
pină dificultăţi în formarea şi menţinerea relaţiilor sociale, adesea ei pot fi marginalizaţi 
respinşi de colegii lor, petrecând mai mult timp jucându-se singuri, ceea ce contribuie la 
izolare şi la interacţiuni limitate cu copiii de aceeaşi vârstă. aceste carențe de dezvolta-
re sunt responsabile pentru limitarea contextelor în care copiii pot învăţa competenţele 
sociale specifice vârstei, generând un cerc vicios care poate duce la amplificarea proble-
melor de relaţionare și în viața de adult.
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relaţionare și în viața de adult. 
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În ultimul deceniu, ca urmare a tendințelor globale de umanizare a vieții sociale, 
s-a conturat în mod activ un mediu fără bariere, iar atenția acordată problemei educației 
pentru persoanele cu dizabilități a crescut în mod dramatic. acest articol oferă o scurtă 
trecere în revistă a istoriei educației persoanelor cu dizabilități în contextul formării 
modelului social al dizabilității. accentul principal este pus pe evidențierea experienței 
internaționale în organizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Sunt prezentate unele rezultate ale studiilor ştiinţifice privind problemele legate de edu-
carea studenților cu dizabilități în instituțiile de învățământ superior.

În pofida faptului că multe țări dezvoltate au implementat o serie de măsuri pentru a 
crește accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, există încă anumite bariere și dificultăți 
pentru această categorie de studenți. acest material evidențiază abordări conceptuale ale 
procesului de adaptare a tinderilor la mediul academic.

punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul incluziunii sociale a persoane-
lor cu dizabilități implică posibilitatea pentru respectarea drepturilor la educaţie, acces 
şi participare, care permite unei persoane cu dizabilităţi să devină un membru egal al 
societății. pentru persoanele cu dizabilități, învățământul profesional superior contribu-
ie la depășirea izolării sociale și a dependenței economice. În prezent, sunt în curs de 
desfășurare activități specifice pentru a crea un învățământ profesional superior incluziv 
în instituțiile de învățământ superior.

În domeniile conexe de cercetare – filozofie, sociologie, psihologie, pedagogie etc. 
– s-au constituit, în ultimii ani, segmente importante, serios fundamentate ştiinţific, în 
care sunt formulate şi analizate o multitudine de abordări conceptuale ale noţiunii de 
adaptare socială. Deşi, în mare parte, acestea aparţin unor autori străini şi, implicit, se re-
feră la alte realităţi decât cele autohtone, unele dintre ele pot fi preluate şi aplicate cu suc-
ces, ca bază teoretică şi metodologică, în condiţiile naţionale de promovare a proceselor 
complexe, circumscrise eforturilor de adaptare socială a tinerilor în mediul academic. 
Să analizăm, în continuare, câteva dintre abordările conceptuale ale noţiunii de adaptare 
socială a acestei categorii de studenţi în condiţiile instituţiilor de învăţământ superior 
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şi mediu de specialitate din republica Moldova, astfel încât, odată aplicate, acestea să 
contribuie la extinderea oportunităţilor de incluziune a tinerilor în mediul educaţional şi, 
prin urmare, social.

termenul „adaptare socială”, definit ca „proces de modificare a comportamentului 
uman, în urma căreia rezultă o corelare a structurii individuale a individului cu structura 
socială a mediului înconjurător” şi abordat ca atare în literatura de specialitate timp de 
aproape două secole. În linii mari, abordarea modernă a fenomenului adaptării sociale a 
individului are la origini unele concepţii şi teorii promovate activ la confluenţa secolelor 
XIX şi XX de către două personalităţi proeminente ale ştiinţei europene – H. Spencer 
[4], şi e. Durkheim[1]. 

Spencer definea noţiunea de adaptare socială ca „proces complex, a cărui finalitate 
constă în adaptarea particularităţilor individuale ale persoanei la setul de relaţii sociale 
şi funcţionale în mediul de care aceasta aparţine”. Spre deosebire de Spencer, Durkheim 
punea accent pe capacităţile individuale de adaptare la mediu, diferite de la o persoană la 
alta. Din setul acestor capacităţi decisivă, în opinia lui Durkheim, este cea de subordona-
re normelor specifice mediului social cu preţul renunţării la acele manifestări individuale 
care ar putea veni în contradicţie cu normele respective, sfidându-le sau anulându-le. În 
timp, poziţia lui Durkheim a evoluat, cercetătorul revizuindu-şi, între altele, abordarea 
privind caracterul „impus” al normelor sociale. 

privite prin prisma concepţiilor moderne, abordările ştiinţifice ale lui Spencer şi 
Durkheim erau marcate de un neajuns determinant. ambii considerau că mediul social 
este cel care domină individul, în timp ce individul, în efortul său de adaptare, se află 
mereu în poziţia pasivă de subordonare şi supunere în faţa influenţelor din exterior. 

Sociologul M. Weber care a lansat ideea care susţine că orice individ este capabil 
să răspundă exigenţelor adapţionale ale mediului social şi să respecte normele impuse de 
acesta în două posibile moduri – fie le acceptă aşa cum sunt, fie le respinge şi încearcă 
să le remodeleze în funcţie de necesităţile şi aşteptările sale. Weber insistă pe libertatea 
fiecărui individ de a alege, în mod raţional şi asumat, modelul de comportament social 
pe care şi-l doreşte. 

Istoria problemei oferă şi alte concepţii privind modalităţile de adaptare a persoa-
nei la mediul social, unele dintre ele încercând să stabilească un echilibru între factorii 
obiectivi, reprezentaţi de mediu, şi factorii subiectivi, reprezentaţi de particularităţile 
individuale ale persoanei. Sugestive, în acest sens, sunt abordările funcţionale şi struc-
turale fundamentate de către autori precum sunt sociologii americani t. parsons şi r. 
Merton; modelele sistemice elaborate de L. Bertalanffy, e. Hiddens, a. averianov, care 
permit abordarea adaptării sociale concomitent de pe două poziţii – cea a mediului ca 
obiect al adaptării şi cea a individului ca participant activ la acest proces bivalent. 

În prezent, majoritatea absolută a teoreticienilor şi practicienilor din europa şi, 
implicit, din ţara noastră au adoptat o viziune complexă asupra procesului de adaptare 
socială a persoanelor cu dizabilităţi. potrivit acestei viziuni, adaptarea socială este un 
proces ce evoluează din două direcţii – dinspre individ şi dinspre mediu, iar la intersecţia 
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acestor două curente interdependente se realizează obiectivul urmărit, şi anume: adap-
tarea socială sub forma sa optimă de „coexistenţă reciproc avantajoasă” dintre individ 
şi mediu. Finalitatea acestui proces se exprimă nu doar prin toleranţă reciprocă, ci prin 
crearea unor oportunităţi de autorealizare, inclusiv prin valorificarea potenţialului intrin-
sec al persoanei cu dizabilităţi. 

atunci când se urmăreşte adaptarea şi, prin urmare, integrarea studentului în me-
diul academic, toate aspectele sunt egal de importante. tânărul nu se va putea concentra 
asupra studiilor, dacă mediul psihosocial din sălile de curs şi, nu în ultimul rând, din 
căminele studenţeşti sau din alte locaţii, unde se desfăşoară activităţi extracurriculare, 
nu va fi adecvat şi flexibil, în funcţie de cerinţele, necesităţile şi particularităţile fiecărui 
membru al colectivului.

Modelul complex de adaptare a studenţilor cu dizabilităţi la mediul universi-
tar ar trebui să includă, cel puţin, trei componente obligatorii:accesibilitatea spaţiului 
fizic;accesibilitatea programelor de studii;accesibilitatea serviciilor psihosociale pen-
tru toate părţile implicate în activitatea unei instituţii de tip incluziv – studenţii cu şi 
fără dizabilităţi, corpul profesoral-didactic, reprezentanţii instituţiilor comunitare din 
proximitate.

rezultatele investigaţiei efectuate ne permit să confirmăm că pentru asigurarea 
acestei triade prioritare a modelului de adaptare a studenţilor cu dizabilităţi la mediul 
universitar se impun paşi concreţi la toate nivelurile ce constituie şi definesc mediul 
academic. este vorba, în primul rând, despre un set de acţiuni menit să faciliteze, să sti-
muleze şi să documenteze efortul de optimizare a integrării şi adaptării.
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nevoia este un concept complex, studiat de discipline din arii diferite, de la bi-
ologie până la științe sociale, explicat într-o multitudine de feluri, având o pluralitate 
de sensuri, fără a sta sub semnul unei definiți iuniversale. În lucrarea de față, analizăm 
modulîn care nevoia se articulează în domeniul chirurgiei este tice, mai exact cum 
este ea definită, care sunt semnificațiile și formele pe care le ia și cum se construiește 
în relație cu opusul său conceptual, dorința. potrivit Dicționarului Britannica, nevoia 
desemnează, printre altele, „ceva care e necesar pentru a trăi, a reuși sau a fi fericit” 
[1]. În schimb, chirurgia estetică se prezintăca o chirurgie făcută la cererea pacientu-
lui și bazată pe alegerea acestuia (chirurgie electivă), deci ca o chirurgie nenecesară, 
realizată în scopul înfrumusețării, iar nu în scop medical [2]. Suprapunând cele două 
definiții, printr-o simplă deducție logică rezultă că noțiunea de nevoie, în esență ceva 
„necesar”, nu se aplică în sfera chirurgiei estetice, prin definiție „nenecesară”. La o 
primă vedere, chirurgia estetică nu se fundamentează deci pe nevoie. Și totuși, nevoia 
nu doar că apare des în discursul chirurgilor plasticieni și al pacientelor de chirurgie 
estetică, dar, paradoxal, este invocată ca element de legitimare a operațiilor estetice, 
intervenții care nu reclamă nevoia, cel puțin judecând după definiția lor. așadar, dacă 
nevoia apare de fapt în chirurgia estetică, care este narațiunea sociologică ce se țese în 
jurul ei? Din punct de vedere metodologic, am folosit interviul ca principală metodă 
de cercetare, realizând 21 de interviuri cu paciente și chirurgi plasticieni din româ-
nia, dublat de observația participativă făcută într-o clinică bucureșteană de chirurgie 
plastică, toate acestea fiind corelate cu teoriile sociologice despre nevoie dezvoltate de 
Zygmunt Bauman și Don Slater. 

În primul rând, nevoia este unul dintre criteriile pe care chirurgii plasticieni le 
folosesc pentru a face deosebirea dintre chirurgia estetică și chirurgia plastică, speci-
alitatea „mamă” căreia chirurgia estetică îi aparține. chirurgia plastică se face dintr-o 
nevoie pe care Don Slater ar numi-o „obiectivă” [3, p. 316], adică o nevoie plasată în 
corpul uman, întemeiată din punct de vedere medical, o nevoie de ordin funcțional, 
ce poate afecta sănătatea individului și care are un caracter urgent, imediat (ex.: 
intervențiile postarsură sau postaccident ori cele de corectare a gigantomastiei). În 
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schimb, operațiile estetice sunt puse sub semnul lui „nu trebuie neapărat să le faci”, 
o sintagmă care a apărut des în interviuri, ca un laitmotiv, sugerând caracterul lor 
opțional, preferențial și nonurgent, ceea ce corespunde mai degrabă cu „dorința” decât 
cu „nevoia”, în viziunea lui Slater [3]. așadar, nevoia (sau mai degrabă lipsa nevoii) 
din chirurgia estetică este definită în contrast cu nevoia imperativă care stă la baza 
chirurgiei plastice, nevoia jucând, astfel, rolul de element de graniță între două ramuri 
medicale înrudite, dar diferite totuși. 

În al doilea rând, deși nevoile pe care se bazează chirurgia estetică nu au de-a 
face cu sănătatea, aceasta nu înseamnă că ea nu răspunde unor nevoi. În literatura de 
specialitate despre operații estetice, se atestă că cele din urmă îndeplinesc o funcție 
terapeutică, ele contribuind la starea de bine [4, p. 235] și la fericirea pacientei [5,                    
p. 330]. prin urmare, operațiile estetice „vindecă” nu atât exteriorul sau corpul, cât 
interiorul sau nevoile emoționale, cum ar fi nevoia de încredere în propria persoană 
[4]. Însă, la felcaorice alt lucru ce existăînuniversulvieții sociale, acestenevoiafective 
nu se manifestăizolat, exclusiv la nivelpsihologic, ci întotdeaunaîntr-un context soci-
al. Întreaga noastră viață emoțională este structurată de o serie de instituții sociale [6,                           
p. 14]. În cazul chirurgiei estetice, nevoile emoționale resimțite de paciente sunt crea-
te, ajustate și chiar intensificate de aranjamentul social în care se derulează viețile lor 
private. De pildă, multor femei care au ajuns să apeleze la operații estetice, ideea că 
ceva ar fi „defect” la corpul lor le-a fost indusă și întărită în contexte de bullying la 
școală, în perioada copilăriei și adolescenței, în contextul criticii partenerului de viață 
și, de regulă, în contextul „privirii” dezaprobatoare a „celuilalt”. Deci, operațiile este-
tice tratează preponderent nevoi de ordin emoțional, care nu pot fi înțelese pe deplin 
decât într-un cadru social.

În al treilea rând, în cadrul chirurgiei estetice, nevoia este definită în relație cu 
unul dintre cele mai importante criterii de identificare socială a unui individ, un cri-
teriu sociodemografic și un marker al sinelui: vârsta – strâns legată, la rândul său, de 
procesul de îmbătrânire. Îmbătrânirea este un proces care are, pe lângă consecințe 
fiziologice, și consecințe de natură socială, care, pentru femei, se dovedesc cu mult 
mai însemnate decât pentru bărbați, astfel că o femeie care înaintează în vârstă poate 
ajunge să fie văzută drept „redundantă” și eliminată de pe piața matrimonială sau de pe 
piața muncii [7, p. 93, 112]. o dovadă a presiunii pe care îmbătrânirea o exercită asupra 
femeilor este chiar faptul că acestea rămân și în prezent principalele consumatoare de 
chirurgie estetică [8, p. 6], în vreme ce o parte dintre operațiile estetice vizează tocmai 
anti-îmbătrânirea. La nivel discursiv, chirurgii plasticieni și pacientele consideră că 
nevoia de operații estetice devine cu adevărat justificabilă după ce femeia trece de „o 
vârstă”, pragul fiind fixat la 35-40 de ani. În realitate însă există paciente care își fac 
operații estetice de corectare a semnelor îmbătrânirii chiar dacă nu o nevoie „reală”, în 
terminologia lui Zygmunt Bauman [9, p. 1], tot așa cum există chirurgi dispuși să reali-
zeze astfel de intervenții pe paciente motivate de nevoia preîntâmpinării bătrâneții, așa 
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cum am văzut cu ocazia unei blefaroplastii la care am asistat. În acest punct, operațiile 
estetice par să fie motivate mai degrabă de ceea Bauman numește nevoi „false” sau 
dorințe, nevoi create de piață, prin manipulare, într-o cultură consumeristă [vezi 9], 
decât de nevoi „reale”, întrucât așa-zisa nevoie de a combate îmbătrânirea nu este nici 
măcar o nevoie „cerută” de corp, ci o dorință stârnită de o societate în care standardul 
rămâne încă tinerețea.

În concluzie, conceptul de „nevoie”, așa cum apare el în chirurgia estetică ro-
mânească, este un concept eterogen și volatil, care este supus subiectivității celor care 
îl folosesc, în detrimentul obiectivității de „manual”, și care se situează la granița 
(difuză) cu dorința. nevoia, prin absența sau prezența sa, este elementul ce separă 
chirurgia estetică de chirurgia plastică, astfel încât cea dintâi nu reclamă existența unei 
nevoi justificate din punct de vedere medical, așa cum se întâmplă în cazul chirurgiei 
plastice. cu toate acestea, nevoia există în domeniul chirurgiei estetice, dar sub o altă 
formă, nonmedicală: este vorba despre nevoia de „reparare” emoțională, o nevoie pu-
ternic influențată de contextul social. concomitent, nevoia este definită prin raportare 
la vârstă, așa încât femeile, deși nu prezintă urme corporale vizibile ale îmbătrânirii, 
apelează la operații estetice din precauție, pentru a întârzia o realitate socială care, 
pentru ele, produce efecte mult mai serioase decât pentru bărbați. Dr. c., unul dintre 
chirurgii plasticieni pe care i-am intervievat, a surprins foarte bine situarea (mai de-
grabă incertă) a chirurgiei estetice pe axa dintre dorință și nevoie: „Chirurgia estetică 
pendulează între moft și necesitate”, afirmă el. În definitiv, indiferent de care dintre 
capetele axei se apropie, respectiv se îndepărtează mai mult, cert este că nevoia e pla-
sată pe un continuum și că face parte, la nivelul chirurgiei estetice, dintr-un eșafodaj 
cel puțin spectaculos. 
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Decalajele în dezvoltare dintre rural şi urban au făcut din dezvoltarea comunitară 
o practică predilectă în ruralul sărac. pe baza statisticilor care arată că la nivel mondial 
majoritatea covârşitoare a săracilor locuieşte în rural, naţiunile Unite se preocupă de 
dezvoltarea rurală prin politici, programe şi agenţii special create [1, p. 23].

„Strategiile de dezvoltare comunitară” sunt ghidate de principii generale și cu 
greu putem identifica „modele” coerente de dezvoltare. aceasta deoarece variabilele 
care influențează dezvoltarea sunt extrem de numeroase, iar condițiile concrete în 
care se implementează strategiile diferă de la un context sociocultural la altul [2,                    
p. 102].

conform lui rothman și tropman (1987), pot fi identificate trei mari modele de 
dezvoltare comunitară: cel al dezvoltării comunitare care pune accentul pe componenta 
de sociabilitate; cel al serviciilor sociale; și cel al acțiunii sociale [2, p. 102].

1. Modelul dezvoltării comunitare „pure” sau al dezvoltării prin sociabilitate (de-
numit dezvoltare locală în abordările americane) accentuează o componentă sociologică, 
comunitatea având aici un sens apropiat de cel din sociologia clasică. În interiorul acestui 
model, sunt centrale așa-numitele obiective de proces: creșterea solidarității, integrării, 
a coeziunii la nivel comunitar, referindu-se la valori, atitudini, aspirații, rețele de relații. 
crearea „capacității comunitare” prin participare este esențială, aceasta însemnând că 
respectiva comunitate dezvoltă în timp abilități care îi dau posibilitatea de se a manifes-
ta în mod coerent și unitar, de a se ajuta pe sine însăși. abordarea capitalului social se 
încadrează mai degrabă în această perspectivă. În spațiul american, dezvoltarea comuni-
tară s-a concretizat prin crearea unor programe de tip vecinătate, cooperare în domeniul 
educației adulte, rețele informale de informare etc.

2. Un al doilea model este cel al serviciilor sociale, planificării sociale sau politici-
lor sociale, în care obiectivele sunt mai degrabă de conținut, cu alte cuvinte, scopul este 
acela al creării unor programe concrete care să rezolve probleme sociale sau să umple 
„golurile” de acoperire a serviciilor sociale. În timp ce primul model este mai degrabă 
sociologic, cel de-al doilea este revendicat cu precădere de asistența socială. preocupa-
rea este oferirea de bunuri și servicii celor care au nevoie de ele cu ajutorul experților 
care pot iniția sau facilita procesele de schimbare.
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Modelul planificării sociale, al politicilor sociale include obiective specifice de re-
zolvare a problemelor sociale cu care se confruntă comunitatea: alcoolism, delincvență 
juvenilă, locuire, șomaj etc. Strategia de schimbare, în acest caz, include cercetarea 
științifică a problemelor și luarea celei mai bune decizii pe baza cunoașterii cât mai 
complete a realității. agentul comunitar are el însuși abilități de cercetare sau apelează 
la experți fiind, în același timp, și cel care contribuie la implementarea programului. 
Structura de putere poate fi cea care angajează agentul comunitar sau îl susține în efor-
turile sale.

3. Ultimul model este cel al acțiunii sociale în care importantă este mobilizarea 
socială împotriva unei injustiții percepute de către oamenii din comunitate și care poate 
elimina astfel obstacolele din calea dezvoltării comunității. acesta se concentrează asu-
pra obiectivelor referitoare la aspecte care țin de nedreptatea pe care oamenii o percep în 
comunitate. În Statele Unite, alinsky a fost cel care a impus acest model de provocare 
a structurii puterii și de schimbare a distribuției acesteia la nivel comunitar. Mișcările 
sociale care au avut ca scop obținerea reducerii taxelor, obținerea unor drepturi, șanse 
egale, eliminarea discrimiării, câștigarea unor drepturi sociale pot fi încadrate în această 
abordare. Deși acestea sunt considerate obiective de conținut, acțiunea socială poate 
include și obiective de proces, ea contribuie la creșterea integrării sociale a anumitor 
categorii defavorizate sau a coeziunii sociale la nivel comunitar.

Din modelele de dezvoltare comunitară desrise, reiese trei tipuri de strategii: (1) 
strategia intervenţiei autoritare; (2) strategia centrată pe client; (3) strategia reformei 
radicale [1, p. 24].

1. Strategia intervenţiei autoritare. Strategia presupune un agent (de obicei, din 
afara comunităţii) care induce schimbările prin propunerea de proiecte şi planuri care 
sunt în interesul comunităţii, iar localnicii, prezumptiv raţionali, subscriu propunerilor. 
argumentul fundamental al acestui model este dat de presupusa ignoranţă şi proasta 
circulaţie a informaţiei înspre comunitate. agenţii din domeniile ştiinţelor sociale au aici 
un rol secundar: acela de a facilita adoptarea şi difuzarea noilor tehnologii care îmbună-
tăţesc viaţa oamenilor. agentul extern aduce cu sine informaţii, cunoştinţe, abilităţi care 
lipsesc comunităţii, iar cercetarea de natură ştiinţifică extinde baza cunoaşterii. 

criticile aduse acestei strategii se centrează pe problematica lui „locus of control” 
în procesul de dezvoltare, respectiv cine decide care este problema care cere soluţie şi 
care este cel mai bun curs al acţiunii? cine decide dacă sunt sau nu resurse suficiente? 
riscul este de a diminua autonomia locală. prin contrast, alte două strategii, cea centrată 
pe client şi strategia reformei radicale, oferă comunităţilor şansa de a-şi decide singure 
soarta.

2. Strategia centrată pe client, cu o bază ideologică populistă, plasează accentul 
pe egalitate politică şi suveranitatea cetăţenilor ca mijloace prin care aceştia pot deţine 
controlul asupra propriilor destine. principala funcţie a statului este de a garanta fiecă-
rui cetăţean dreptul la libertate de expresie. În vreme ce conceptele promovate de acest 
mod de intervenţie provin din vechile teorii ale democraţiei şi în liberalismul modern, 
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declaraţiile contemporane ale ideologiei populiste derivă din ştiinţele sociale. De aceea 
apare evident contrastul dintre acest gen de intervenţie şi cel al strategiei autoritare care 
îşi are rădăcinile ideologice în ştiinţele naturii. notele distinctive ale strategiei centrate 
pe client sunt următoarele: 1) toţi oamenii sunt inerent activi în a-şi căuta modalităţi de 
satisfacere a nevoilor; comportamentul lor este raţional şi are un scop, iar experienţele 
lor zilnice sunt continue şi ei permanent îşi evaluează utilitatea comportamentului şi a 
consecinţelor în atingerea scopului care este, în principal, satisfacerea nevoilor; 2) oame-
nii învaţă din experienţe şi dezvoltă un sistem funcţional de credinţe, valori şi compor-
tamente; 3) învăţarea experienţială este metoda prin care se dobândeşte încredere şi se 
testează realitatea mai degrabă decât experimentele oamenilor de ştiinţă; 4) exercitarea 
drepturilor cetăţeneşti constă şi în angajarea în noi experimente şi încorporarea a ceea ce 
s-a învăţat din viaţa de zi cu zi. astfel, agentul schimbării învaţă să lucreze în parteneriat 
cu cetăţenii care participă activ la definirea problemei, identificarea soluţiilor alternative 
şi a resurselor existente şi la alegerea cursului acţiunii. Membrii comunităţii sunt consi-
deraţi ca egali în deţinerea de cunoştinţe, iar problema agentului extern este de a facilita 
integrarea acestora în cele cu caracter pur tehnic.

3. Strategia reformei radicale încorporează o largă paletă de stiluri tactice – de 
la dezacorduri civile nonviolente la terorism sau persuasiuni ale partidelor politice de 
extremă stângă sau dreaptă. ceea ce le este comun acestora este un set de asumpţii:                              
1) toţi cred în existenţa unei injustiţii încorporate în sistem şi a unei inegalităţi pe care cei 
care deţin puterea o perpetuează pentru propriile beneficii; 2) cei care deţin puterea nu 
sunt dornici de reforme; 3) schimbarea necesară nu se poate face decât luptând împotriva 
deţinătorilor puterii.
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achizițiile publice electronice sunt o necesitate a sistemului administrației publice 
din republica Moldova. pentru a face față ritmului alert al proceselor din mediul so-
cioeconomic, statul are obligația de a utiliza toate mecanismele posibile. reingineria 
proceselor și digitalizarea achizițiilor publice permit creșterea transparenței și conferă 
administrației publice caracterul manevrabil. achizițiile publice electronice sunt un fe-
nomen inovator în activitatea administrației publice a republicii Moldova, în esență 
fiind una din acțiunile de aliniere la practicile și reglementările statelor europene. asi-
gurarea unui cadru legal funcțional, eficient și transparent în domeniul achizițiilor pu-
blice, inclusiv prin armonizarea acestuia la Directivele Uniunii europene și standardele 
internaționale, va fi posibil prin realizarea principiilor de bază care ghidează acțiunile 
autorității competente la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul achizițiilor 
publice. În acest context, Ministerului Finanțelor îi revine un rol de bază [5].

principiile fundamentale ale achizițiilor publice electronice înglobează ele înseși și 
principiile serviciilor electronice. printre principiile preluate de la serviciile electronice 
se numără asigurarea accesibilității la informație, care presupune respectarea dreptului 
fundamental al cetățeanului de a avea acces la informațiile oficiale. cu alte cuvinte, 
acest principiu susține transparența instituțională prin întărirea dreptului constituțional 
al cetățeanului la informație care poate fi exercitat deja și prin intermediul internetului, 
accesând pagina oficială ori site-ul autorității și solicitând informații [2]. 

principiul asigurării accesului – este și un principiu propriu pentru achizițiile pu-
blice electronice. Fiind desfășurate electronic procedurile de achiziție, la acestea au ac-
ces orice operator economic interesat. prin e-achiziții se propune asigurarea posibilității 
de a participa la proceduri ale operatorilor economici în mod egal și echitabil. astfel, 
sporind concurența între operatorii economici și, în cazul formulării documentației co-
rect de către autoritatea contractantă, se asigură creșterea calității produsului achiziționat 
spre final.

Un principiu universal este cel al transparenței, care în cazul achizițiilor publi-
ce se consideră unul foarte relevant. Fiind un proces de procurare din banii publici a 
necesităților publice, achizițiile publice implică multe riscuri, printre care – riscul de 
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corupere. astfel prin utilizarea achizițiilor publice electronice, se respectă implicit prin-
cipiul transparenței. Fiind desfășurate în mediul on-line, pe platforme specializate, prin 
publicarea tuturor condițiilor din timp, în realizarea procedurilor de achiziții publice, 
riscul de corupere scade semnificativ, interacțiunea dintre funcționari și potențialii fur-
nizori fiind limitată. 

La rândul său, transparența generează un alt principiu – integritatea autorităților. 
Integritatea se datorează instrumentelor de achiziții electronice, care facilitează accesul 
la licitațiile publice și îmbunătățesc transparența proceselor de achiziții publice, respon-
sabilitatea oficialilor de achiziții, ceea ce contribuie la atenuarea riscurilor de corupție 
inerente proceselor de achiziții. 

Utilizarea sistemelor de achiziții electronice se fundamentează și pe principiul par-
ticipării, instrumentele electronice contribuind la comunicarea eficientă cu furnizorii, 
asociațiile de afaceri și alte părți interesate relevante, precum și la informarea eficientă. 
Lărgind accesul mai multor subiecți, crește posibilitatea de a scădea numărul achizițiilor 
anulate pe motivul lipsei ofertelor. În context, este importanta activitatea de clarificări, 
care promovează un dialog constructiv și transparent între autoritățile de achiziții și fur-
nizori [3]. 

achizițiile publice electronice se bazează pe eficiența proceselor, deoarece instru-
mentele de achiziții electronice simplifică procesele de atribuire și gestionare a contrac-
telor, generând astfel economii de costuri. prin antrenarea unor resurse financiare, uma-
ne și de timp, se poate obține un rezultat similar sau chiar mai bun față de procedurile 
tradiționale.

prin aplicarea evaluării, sistemele de achiziții electronice prezintă rezultate efici-
ente ale procesului de achiziții prin colectarea de informații consistente, actualizate, de 
încredere și prin utilizarea datelor privind achizițiile anterioare. Ulterior datele, fiind 
ușor filtrate și aplicate algoritme de calcule, permit deducerea unor tendințe în achizițiile 
publice și gestionarea finanțelor publice.

pentru utilizarea achizițiilor publice electronice, este nevoie de capacități în do-
meniul tehnologiilor informaționale ale comunicațiilor. Făcând parte din e-guvernare, 
achizițiile publice promovează principiul competențelor TIC în rândul forței de muncă 
din domeniul achizițiilor publice și potențialilor ofertanți/furnizori. toți actorii implicați 
trebuie să știe cum să utilizeze sistemele și instrumentele de achiziții electronice și să le 
aplice corespunzător.

Armonizarea cadrului juridic cu reglementările și standardele internaționale, 
sau principiul integrării, este un principiu care, în principal, poate preveni și soluționa 
dilemele juridice în domeniu, luând în considerație că Uniunea europeană a început 
implementarea serviciilor publice electronice, având o experiență și o bază analitică 
în plină ascensiune. Sistemele electronice de achiziții publice contribuie la integrarea 
informațiilor privind achizițiile publice și finanțele publice fiind posibilă o evidență și 
cercetare la nivel local, național sau chiar internațional [1].

principiul care este și o componentă indispensabilă a achizițiilor publice electro-
nice și a întregului fenomen de guvernare electronică, pe lângă axarea pe transparență, 
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este cel de protecție și securitate. acesta presupune respectarea drepturilor și libertăților 
constituționale ale operatorilor economici în procesul de creare, stocare, prelucrare și 
transmitere a informației, inclusiv protecția datelor personale, prin metode și mecanisme 
de asigurare a securității informaționale; prioritatea aspectelor politice, economice și 
sociale asupra celor tehnice și tehnologice, în conformitate cu cadrul legislativ existent 
care reglementează securitatea datelor cu caracter personal [4].

activând în spațiul virtual, plasând informații și desfășurând proceduri, suntem 
supuși unor riscuri însoțite de spațiul virtual. achizițiile publice fiind un subiect ce are 
drept finalitate atribuirea unor contracte de valoare spre îndeplinire, pot deveni țintă 
pentru cyber infractori. operatorii economici de rea-credință care doresc să elimine 
concurenții ori să blocheze unele proceduri, pot apela la ajutorul unor astfel de infrac-
tori pentru a distorsiona în favoarea lor mersul achizițiilor. În contextul dat, principiul 
protecției și securității accesului la informație are un rol eminent. realizarea acestui 
este unul din cele mai costisitoare în procesul de implementare a guvernării electronice 
în republica Moldova [6, p.356]. 

Statul are obligația de a atrage o atenție sporită riscurilor și mijloacelor de pre-
venire a lor în mediul electronic, în special asupra rețelelor și a bazelor de date gesti-
onate. La rândul său, un sistem securizat de baze de date oferă o mulțime de avantaje 
pentru prestator, adică statul și autoritățile lui, crescând odată cu aceasta și încrederea 
cetățenilor: obținerea încrederii partenerilor (furnizori, beneficiari); continuitatea afa-
cerii; îmbunătățirea sistemelor de prevenire și răspuns în caz de incidente; minimiza-
rea riscurilor pentru furtul, coruperea sau pierderea datelor; accesarea în siguranță a 
informației (de către angajați și cetățeni); justificarea și optimizarea costurilor necesare 
implementării controalelor de securitate; demonstrarea implicării și angajamentul mana-
gementului pentru securitatea informațională; asigurarea faptului că riscurile și controa-
lele sunt permanent revizuite. 

În concluzie, pentru ca în procesul de realizare a achizițiilor publice electronice 
să fie respectate principiile enumerate mai sus și să fie posibilă o activitate eficientă 
în procesul de interacțiune a componentelor – instituții reglementatoare, autorități con-
tractante și operatorii economici, sunt necesare acțiuni de creștere a capacităților tIc 
a autorităților prin educarea competențelor necesare a angajaților, dotarea cu echipa-
ment necesar și alocarea de resurse pentru întreținere. În special, acest lucru se referă 
la dimensiunea administrației publice locale. capacitatea administrativă exercitată la 
nivel local nu corespunde necesităților tot mai diverse ale comunităților locale. Soluția 
ar fi dezvoltarea capacității personalului din administrația publică locală de a exercita un 
management public modern. Îndeplinirea acestui deziderat se află într-o strânsă conexi-
une cu realizarea descentralizării la nivel local. crescând posibilitățile fiscale, majorând 
astfel veniturile în bugetele locale și oferind instrumentul de e-achiziții publice, va fi 
atins nivelul de independență financiară maximă. Modernizarea achizițiilor publice elec-
tronice prin urmărirea necondiționată a principiilor, fără îndoială, devine o prioritate a 
reformei administrației publice, fără de care este imposibilă atingerea unor performanțe 
credibile în procesul de reformă.
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eficiența administrativă, calitatea serviciilor publice și participarea democratică 
sunt principiile de bază ale ambelor, e-guvernarea și buna guvernare. e-guvernarea ofe-
ră însă șansa de a depăși o anumită focalizare particularistă care predomină în multe 
inițiative de bună guvernare, în favoarea unei înțelegeri mai integrale a reformei statului. 
După cum se știe, conceptul de bună guvernare a fost introdus de Banca Mondială la 
sfârșitul anilor 1980 pentru a descrie dezideratele unei reglementări publice transparente 
și eficiente și a furnizării de servicii pentru creșterea orientată spre piață [1].

garcia și pardo au încercat să dezvolte o înțelegere a provocărilor inițiativelor de 
e-guvernare și au căutat să elaboreze strategia-cheie de succes (KSS) [2, p.187-216]. 
admițând că nu există o listă unică de provocări pentru inițiativele de e-guvernare, 
există coerențe notabile între discipline. aceste provocări consistente sunt propuse ca 
provocări primare pentru e-guvernarea și grupate în cinci categorii în funcție de aspec-
tul lor de bază: (i) informații și date; (ii) tehnologia informației; (iii) organizaționale 
și manageriale; (iv) juridice și de reglementare; și (v) instituțional și de mediu. aceste 
provocări sunt importante din punctul de vedere al factorilor de eficacitate. Unii dintre 
acești factori sunt rezistența la schimbare și atitudinile, și comportamentul manageri-
lor. De fapt, ei au sugerat, de asemenea, strategii pentru a aborda fiecare dintre aceste 
probleme și acei factori au fost numiți ca strategii-cheie de succes, din care factorii 
de eficacitate și managementul schimbării pot fi identificați cu ușurință. De exemplu, 
„ușurința de utilizare” și „utilitatea” sunt factori care vor spori eficacitatea proiectului 
de guvernare electronică. În mod similar, „implicarea utilizatorului final” va reduce 
rezistența la schimbare.

abordarea Băncii Mondiale distinge patru dimensiuni-cheie ale guvernanței: (1) ma-
nagementul sectorului public, (2) responsabilitatea, (3) statul de drept și (4) transparența. 
Motivul pentru care e-guvernarea este introdusă ca vehicul pentru promovarea bunei 
guvernări constă în abordarea sa dualistă a modernizării statului: ea combină un accent 
intern pe reforma administrativă cu un accent extern pe relațiile stat – cetățean (sau 
stat – client). În contextul schimbării rapide a rolurilor pentru actorii publici și privați 
în procesul de dezvoltare, e-guvernarea este văzută ca un instrument pentru simultan: 
creșterea eficienței administrației publice, îmbunătățirea furnizării serviciilor publice și 
consolidarea deschiderii și transparenței proceselor politice.
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procesul de e-guvernare în republica Moldova a fost lansat în 2006 odată cu apro-
barea conceptului de e-guvernare, implementarea acestuia a fost în stadiu-pilot și expe-
rimental până în 2010 [3]. În acel an, a fost creat centrul de e-guvernare și proiectul de 
transformare a e-guvernare pentru 2011-2016 a venit în sprijinul acestuia. Infrastructura 
de e-guvernare implementată în cadrul acestui program strategic a impulsionat reforma 
administrației publice și a schimbat modul în care sunt furnizate serviciile publice [4].

În aprilie 2011, Moldova a devenit una dintre primele țări din europa de est care a 
lansat un portal de date deschise. portalul, www.date.gov.md, reunește seturi de date dis-
parate și deconectate publicate de diferite ministere și birouri ale administrației centrale, 
sub o singură platformă umbrelă. transparența este esențiala atât a datelor deschise, cât 
și a guvernării deschise și, pentru a le susține, este important să ne asigurăm că sunt în-
corporate în modul în care agențiile guvernamentale își desfășoară activitatea. Utilizarea 
și acoperirea tIc în republica Moldova a crescut și s-a răspândit într-un ritm ridicat în 
ultimul deceniu.

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 
2020” și planul de acțiuni pentru 2013-2020 sunt principalele documente de susținere a 
e-guvernanței. Strategia a fost construită pe trei piloni care acoperă cele mai importante 
domenii pentru creșterea sectorului: infrastructură și acces, conținut digital și servicii 
electronice, capacități și utilizare. Strategia și-a propus să aibă un impact asupra răspân-
dirii tIc în zonele publice, private și de afaceri și a preconizat o societate informațională 
avansată în Moldova până în 2020. ca urmare a implementării acesteia, cetățenii pot 
beneficia acum de acces extins la infrastructura tIc modernă, digital bogat. conținut 
și un număr extins de servicii electronice, precum și din instrumente și inițiative care 
îmbunătățesc alfabetizarea digitală și competențele tehnologice [5].

o platformă comună de guvernare electronică a fost concepută pentru a facilita 
dezvoltarea serviciilor electronice sectoriale, au fost implementate peste 20 de servicii 
electronice sectoriale, inclusiv: câștiguri rapide, impact ridicat, randament rapid, număr 
mare de utilizatori, procese de afaceri adecvate în vigoare, Infrastructură de back-office, 
două arhive au fost digitalizate – peste 14 milioane de documente de stare civilă și peste 
20 de milioane de documente de cadastru au fost scanate, indexate și puse la dispoziție 
la cerere. peste 5000 de funcționari publici au fost instruiți pe diverse subiecte guverna-
mentale digitale. reingineria este o regândire fundamentală și o remodelare radicală a 
proceselor, cu scopul de a produce schimbări majore în indicatorii-cheie de performanță, 
cum ar fi costul, calitatea și viteza de livrare a serviciilor.

toate aceste proiecte și inițiative conduse de guvern și susținute de donatori 
internaționali au avut ca rezultat o infrastructură națională de e-guvernare bine dezvol-
tată. După cum sugerează clasamentul global, încă necesită îmbunătățiri, dar oferă deja 
cetățenilor o gamă largă de servicii. În acest fel, portalul național de e Services „servicii.
gov.md” oferă în prezent acces Single-Sign-on la 178 de e-servicii și informații despre 
649 de servicii administrative. toate centrele de date de la autoritățile publice migrează 
la Mcloud. platforma de date deschise „date.gov.md” oferă acces la 10884 de resurse. 

ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Științe politice și administrative



198

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

Sistemul de plată Mpay integrează 86 de servicii publice administrative și a înregistrat 
până în prezent circa 20 de mil. de tranzacții. platforma guvernamentală de schimb de 
date „Mconnect” conectează 71 de entități, dintre care 45 sunt autorități publice.

În plus, în 2020 a fost lansat portalul guvernului cetăţenilor, format dintr-un set de 
resurse informaţionale şi tehnologii interconectate, menite să ofere cetăţenilor un meca-
nism eficient şi modern de obţinere a informaţiilor oficiale despre ei înşişi. Informațiile 
sunt obținute din registrele și sistemele informatice ale furnizorilor de date și sunt livrate 
printr-un singur punct de acces sau un cabinet virtual denumit „Mcabinet”.

În concluzie, implementarea guvernării electronice în republica Moldova a creat 
un mediu favorabil pentru tranziția la societatea informațională. e-guvernarea permite 
cetățenilor acces ușor și rapid la serviciile publice și datele guvernamentale, în format 
electronic, eliminând astfel birocrația întâlnită în acest tip de relație și, în plus, asigurând 
transparență, calitate și încredere. De asemenea, este un instrument care contribuie la 
consolidarea relațiilor dintre cetățeni și autoritățile publice, bazate pe respect reciproc și 
cooperare interesată între stat și cetățeni. Drept urmare, țara noastră își va putea consoli-
da poziția în rândul țărilor europene cu un nivel ridicat de utilizare a noilor tehnologii.
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până nu demult, cultura politică a unei bune părți a membrilor societății din re-
publica Moldova aproape cu nimic nu se deosebea de cultura politică parohială a unei 
societăți totalitare din perioada sovietică. ea poseda un nivel redus de dezvoltare a 
individualității, interesului minimal, ba chiar lipsa acestuia, față de politică, atitudini de 
supunere oricărui centru de putere reală, mentalitate extrem de ideologizată, ignorarea și 
opunerea totală față de părerile netradiționale, intoleranță față de tot ce nu se încadrează 
în propriile viziuni, competință redusă în problemele conducerii statului, nihilism în 
problemele de drept și poziții civice subdezvoltate.

Schimbările în structura politică se desfășoară cu mult mai rapid decât implemen-
tarea noului tip de cultură politică. Formarea unei culturi politice participative la mem-
brii societății moldovenești este un lucru destul de dificil. Incongruența dintre structura 
instituțiilor politice noi şi cultura politică veche provoacă situații de criză, conflicte poli-
tice şi sociale. În aceasta ordine de idei, ne ciocnim cu un fenomen destul de interesant, 
pe care-l observăm în ultimul timp atât în republica Moldova, cât și în alte state postso-
vietice în comportamentul și cultura politică a unui segment din populație nostalgică de 
UrSS. este vorba de fenomenul resentimentului. 

termenul de „resentiment” a fost introdus în circulația științifică de către F. nietzs-
che și a fost folosit de acesta în lucrarea sa Despre genealogia moralei pentru critica 
„moralei societății contemporane”. „resentimentul” este tradus din franceză ca indig-
nare, răzbunare care apare în rândul oamenilor slabi (sclavi) față de oamenii care stau 
pe „treptele superioare” ale scării, bazată pe sentimentul propriei inferiorități. potrivit 
lui F. nietzsche, resentimentul a apărut în europa ca un „complex de emoții negative” 
ca un val de ură, de amărăciune împotriva reformelor din secolele XvI-XvII, menită să 
convertească creștinismul catolic [1, p.298]. 

potrivit lui F. nietzsche, formarea resentimentelor este precedată de conștientizarea 
de către subiect a unei poziții scăzute în ierarhia societății. prin această conștientizare, 
apare sentimentul de rușine, disperare, atunci apare mânia, cauzată de un sentiment de 
umilire a propriei demnități. revenirea repetată la emoțiile negative contribuie la forma-
rea invidiei, urii, care se transformă treptat într-o dorință de răzbunare, definind un obiect 
de răzbunare. În cazul în care un subiectul este convins că cei din afară sunt vinovați de 
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dezordinea lui, sărăcia: guvernul, angajatorul, iar răzbunarea lui este îndreptată asupra 
lor, se formează un model extravertit de resentiment. În cazul în care subiectul soci-
al este conștient de propria sa inferioritate, lipsa de valoare în compararea cu ceilalți, 
recunoscându-și propria inadecvare, lipsă de voință și aspirație pentru a schimba propria 
viață în bine, furia și ura sunt îndreptate către tine, formând modelul introvertit de resen-
timent. În ambele cazuri, există o deformare a valorii, a sistemelor de valori şi are loc 
schimbarea comportamentului subiecților.

trecem în revistă contribuția cercetătorului german Max Scheler la tema resenti-
mentului. e adevărat, anume nietzsche introduce în uzanța științifică conceptul de „resen-
timent”, dar nu pe deplin dezvăluie însuși mecanismul de transformare a resentimentelor 
într-o forță socială puternică capabilă să creeze mișcări sociale, generează coduri morale 
și schimbă structura societății. În înțelegerea lui Scheler, resentimentul este un complex 
pe termen lung de experiențe negative, care „apare ca urmare a interzicerii sistematice a 
exprimării anumitor mișcări și afecte mentale care sunt normale în sine” [2, p.13]. Drept 
obiect al dorințelor subiectului perturbat sunt resurse limitate: venitul, puterea, prestigiul, 
educația, frumusețea naturală, sănătatea, intelectul, trăsături ereditare de caracter, suc-
cesul etc. Scheler consideră răutatea, invidia, ura, răzbunarea, gelozia, ostilitatea etc. ca 
fiind principalele impulsuri emoționale care nu au nicio cale de ieșire. oamenii jigniți pun 
la cale un plan de răzbunare, dar sunt incapabili să-l ducă la îndeplinire.

Sentimentele de invidie, răzbunare, furie au nevoie de o de ieșire, iar oamenii au 
nevoie de ameliorare a stresului. acest lucru poate fi executat, după Scheler, cu ceea ce 
el numește „iluzia valorii”. există o „întoarcere a privirii evaluatoare”, atenția lui este 
îndreptată către o valoare opusă celei inițiale sau, în orice caz, uneia ierarhic inferioare. 
totuși, „ordinea ierarhică apriori a valorilor” nu este formată din înclinațiile și aspirațiile 
oamenilor, ci există în mod obiectiv. ca urmare, negativismul se transmite de la oameni 
sau lucruri concrete direct la valori. Dacă resentimentele îmbrățișează mase mari de oa-
meni, atunci treptat „un sentiment de valoare inversată formează baza „moralității care 
acționează”, dobândește puterea unui etos social și este transmis prin tradiții, sugestie, 
educație și educație” [2, p.52].

prin implicarea conceptului de „resentiment” pot fi explicate evenimente, printre 
care, în primul rând, trebuie distinse diverse forme de conflicte și fenomene social pe-
riculoase: războaie, revoluții, terorism, discriminare etnică și rasială, comportament de-
viant, manifestări de nemulțumire socială, luptă de clasă, acțiuni de opoziție și protest, 
acțiuni distructive, trădare etc. toate aceste evenimente sunt însoțite de diferite grade de 
violență vizibilă, agresivitate și ură, pe care Scheler le considera „simptome” de dezvol-
tare a resentimentelor. După Scheler, grupurile sociale infectate cu resentimente, pen-
tru a-și legitima noua moralitate, caută dezvoltând anumite „temeiuri teoretice”, etice, 
să justifice depășirea cadrului legal existent, să justifice comportamentul agresiv. așa 
la moment observăm apariția unor a.n. teoriile posibile care dovedesc pseudoștiințific 
societății meritele unei noi structuri de valori și necesitatea implementării acesteia prin 
reîntoarcerea la statutului pe care-l aveau unele grupuri etnice în UrSS.
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cercetătorul ucrainean tamara Hundorova în lucrarea Cultura de tranzit și resenti-
mentul postcolonial examinează situația creată prin prisma literaturii. ea afirmă că lite-
ratura post-sovietică este complet plină de resentimente. Deconstrucția și inversarea va-
lorilor ocupă un loc semnificativ în ea. Markeri ai culturii de tranzit postsovietice devin 
atare fenomene ca sunt despărțirea de la UrSS, revizuirea și rescrierea istoriei, invidia 
față de occident și resentimentele față de acesta, încercările de a scăpa de „orientalism”, 
precum și o pluralitate de personificări și identificări [3].

Deși mai există încă dezbateri cu privire la faptul dacă poate fi aplicată abordările 
bazate pe critica postcolonială la analiza literaturii și culturii postsovietice (și asupra 
altor laturi ale vieții sociale), se poate argumenta că modelele postcoloniale pot explica 
în mare măsură logica tranziției postsovietice. Mai mult, această tranziție poate fi urmă-
rită nu numai în raport cu istoria sovietică, ci și în raport cu occidentul. resentimentele 
determină, în mare măsură, evaluarea atât a trecutului sovietic, cât și a lumii occidentale, 
care adesea de către purtătorii nostalgici de UrSS este privit ca ceva străin – deci nega-
tiv, dușmănos. conceptul de „resentiment” explică o varietate de procese – de la relația 
dintre un sclav și un stăpân, până la războaie religioase, conflicte de generații, poziția fe-
meii într-o familie și societate, relația copii-părinți, revoluții, revolte, războaie și schim-
bări ale stilurilor culturale. având în vedere, că în resentiment există și un potențialul 
creativ semnificativ, care servește drept mod și armă de autoafirmare a celor slabi în 
relațiile cu cei puternici, dar partea leului totuși în acest conglomerat de sentimente este 
prezența componentei distructive, prin care este interesant să îl folosim și pentru a anali-
za conștiința colonială, care, metaforic vorbind, atrage atenția colonialistului și îl întoar-
ce înapoi, în aria fostului status quo.
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chiar dacă la nivel global prezența femeilor în politică înregistrează un progres 
vizibil (mai multe țări au președinte sau premier femei; în funcția de președinte al comi-
siei europene este în prezent o femeie; în mai multe țări din nordul europei femeile sunt 
majoritare în guvern), balanța de gen este în continuare dezechilibrată la nivel global 
(după cum rezultă din tabelul de mai jos): 

Tabelul 1

 procentul femeilor parlamentar la nivel global. Date agregate după raportul lunar IpU 
parLIne global Data on national parliaments din luna iulie 2022, utimul raport 

disponibil la momentul elaborării lucrării de față. 
Datele brute sunt disponibile la https://data.ipu.org/women-

ranking?month=7&year=2022

 
În ambele camere ale 

parlamentului
În camera 
inferioară

În camera 
superioară*

total locuri în parlament 44909 37738 7171

Dintre care femei 11846 10004 1842

%femei 26,38 26,51 25,69

*dacă acesta există.    

Dacă privim datele oferite de parLIne global Data on national parliaments din 
luna iulie 2022, observăm o situație similară și în estul europei, chiar dacă diferențele 
sunt mari (de exemplu, între republica Moldova, aflată pe locul 27 la nivel mondial și 
românia, aflată pe locul 123).
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Tabelul 2
 procentul femeilor parlamentare în europa de est. Date agregate după raportul lunar 

IpU parLIne global Data on national parliaments din luna iulie 2022, utimul raport 
disponibil la momentul elaborării lucrării de față. 

Datele brute sunt disponibile la https://data.ipu.org/women-
ranking?month=7&year=2022

Loc la 
nivel 

global
Tară

In camera inferioară În camera superioară*

total locuri din care 
femei % femei total 

locuri 
din care 
femei

% 
femei

27 republica Moldova 101 41 40,6 - - -
28 Belarus 110 44 40 60 15 25
34 Serbia 250 97 38,8 - - -
42 Albania 140 50 35,7 - - -
71 Lituania 141 40 28,4 - - -
72 Polonia 460 130 28,3 100 24 24
82 Letonia 100 27 27 - - -
92 estonia 101 26 25,7 - - -
93 republica cehă 200 51 25,5 81 12 14,8
103 Bulgaria 240 54 22,5 - - -
115 Ucraina 423 86 20,3 - - -
123 georgia 147 28 19,1 - - -
123 românia 330 63 19,1 136 25 18,4
149 Ungaria 199 28 14,1 - - -

 Total 2942 765 26,00 377 76 20,16

În românia, femeile sunt subreprezentate în parlament [1, p.13] acolo unde ocupă 
nu doar mai puține locuri procentual decât bărbații, dar sunt și mai puțin reprezentate la 
nivelul forurilor de conducere (doar 5 din cele 25 de comisii permanente ale camerei 
Deputaților respectiv 6 din cele 25 de comisii permanente ale Senatului sunt conduse de 
femei; o singură femeie este membră în Biroul permanent al camerei Deputaților și 2 fe-
mei – dintre care una vicepreședinte cu îndeplinirea atribuțiilor de președinte pe perioa-
da cât funcția de președinte este vacant – în Biroul permanent al Senatului cf. paginilor 
oficiale ale celor două camere ale parlamentului româniei, accesate ultima oară la data 
de 1.09.2022, ora 21.10), precum și în funcțiile de la nivel local [2,p.141-145].

În acest context, pornind și de la premisa că prezența femeilor în politică crește 
participarea femeilor, ne propunem să aflăm prin acest studiu câte femei și în ce ipos-
taze apar ele în materialele de campanie ale principalelor partide politice din românia 
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postcomunistă. În acest scop, vom analiza clipurile electorale oficiale ale partidelor par-
lamentare din românia (clipuri tv în perioada 1990-2020; clipuri postate pe pagina ofi-
cială a partidelor în perioadele electorale, după ce partidele politice încep să folosească 
Facebook). 

Ipotezele cercetării sunt:
H1: procentul femeilor prezente în clipurile electorale ale partidelor parlamentare 

este în creștere;
H2: prezența femeilor este mai redusă în clipurile electorale ale partidelor de dreap-

ta (pnL) decât în clipurile electorale ale partidelor de stânga (pSD);
H3: Femeile sunt mai curând actanți secundari în clipurile electorale.
pentru testarea acestor ipoteze, vom folosi o grilă de analiză adaptată după proiec-

tul gMMp Who makes the news.
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prezenta cercetare are drept scop analiza normelor legale române ce incriminează 
violența cibernetică în familie. 

Menționăm că acest studiu cercetează: 1. impactul negativ al stării pandemi-
ce covID-19 și al digitalizării/tehnologiilor digitale asupra apariției unei noi forme 
de violeță în familie; 2. identificarea trăsăturilor specifice violenței cibernetice ce se 
desfășoară în cadrul familiei, fenomen care, din nefericire, marchează realitatea cotidia-
nă atât la nivel naţional, cât și la nivel international. 

caracterul complex al studiului violenței cibernetice a determinat necesitatea uti-
lizării unui ansamblu de metode științifice de cercetare, precum: metoda logică (cuprin-
zând deducția, inducția, generalizarea, specificarea), utilizată în vederea interpretării ca-
drului normativ cu referire la conceptualizarea violenței cibernetice în familie; metoda 
comparativă (aplicată pentru analiza prevederilor normative române și internaționale; 
metoda istorică se regăsește în conținutul cercetării prin prezentarea evoluției reglemen-
tărilor normative în domeniul combaterii și prevenirii violenței cibernetice în familie.

violenţa reprezintă o realitate a vieţii de familie care poate să fie redusă, dar nu 
eliminată complet.

actele de violență săvârșite între membrii familiei provoacă diferite suferințe: fizi-
ce, psihice etc. 

În perioada de pandemie, mai ales în cea de izolare, s-a constatat o creștere a violenței 
în familie, nu doar în țară, ci în toată lumea. amploarea fenomenului violenței în familie 
a atins cote alarmante şi în românia în perioada pandemiei de covID-19.

anume acum, mai mult ca niciodată, din cauza izolării forțate, internetul a devenit 
parte a societăţii umane, în care și cu care oamenii trăiesc. În era digitală, tehnologiile și 
internetul au schimbat multe activități umane (achitarea facturilor on-line, comerț elec-
tronic, informație liberă), astfel observăm multe beneficiii pentru omenire, dar totodată 
au dezvoltat și multe riscuri pentru societate, deoarece a dezvoltat noi instrumente pentru 
a face rău femeilor și fetelor.

Mai grav este că societatea aflată într-o continuă schimbare a determinat regle-
mentarea a noi tipuri de violență ce se produce în familie. prin urmare, și legile sunt 
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departe de a face față exprimării celor mai insidioase forme ale violenței domestice și 
ale violenței în general. 

totuși, acest moment îl desprindem din definiția dată în Legea nr. 217/2003 a ro-
mâniei. conform acestor prevederi, violenţa domestică este definită ca fiind „orice inac-
ţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, soci-
ală, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între 
soţi sau foști soţi, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul 
locuiește sau a locuit împreună cu victima” [1, art. 4]. 

conform statisticilor, peste un milion de persoane pe zi și zeci, poate chiar sute de 
persoane pe secundă, cad victime ale infracțiunilor în mediul cibernetic, iar una din două 
femei sunt afectate de violența cibernetică, ceea ce o face tot mai răspândită. Majoritatea 
dintre acestea se află într-o situație de o deosebită vulnerabilitate.

prin urmare, Directiva parlamentului european și consiliului europei privind 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice subliniază o nevoie 
covârșitoare de a depune mai multe eforturi pentru combaterea violenței împotriva fe-
meilor și a violenței domestice în Ue, offline și online.  [2]

În urma relizării cercetări privind nivelul de conștientizare a riscurilor digitale, 
51% au recunoscut că partenerii lor le mesajele și listele de apeluri, 20% le-au fost veri-
ficate e-maillurile, 19% au declarat că partenerii lor le cereau să activeze locația gpS pe 
telefon când plecau de acasă etc. [3, p.13].

La fel, datele statistice au arătat că 45% dintre victimele violenţei domestice au 
raportat existenţa unei forme de abuz online în timpul relaţiei lor; 48% au raportat că au 
fost hărţuiţi sau abuzaţi de fostul partener odată ce părăsise relaţia, iar 75% au raportat 
îngrijorarea că poliţia nu a ştiut cum să răspundă cel mai bine la abuzul online. Mai rău, 
70% dintre femeile care au fost victimele violenţei cibernetice au prezentat cel puţin o 
formă de violenţă fizică şi/sau sexuală [4, art. 4].

astfel, statele au fost incurajate ca formele nonfizice de violență domestică comise 
prin utilizarea tehnologiei să fie examinate și sancționate.

În data de 9 iulie 2020 au fost aduse modificări Legii nr. 217/2003 privind pre-
venirea și combaterea violenței domestic, prin care s-a introdus o noua faptă culpabilă 
violenţa cibernetică, alături de violența fizică, economică etc., acordate convenției de 
la Istanbul și cu noua agendă globală 2030. conform art. 4 lit. h, violența cibernetică 
este definită drept „hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, 
urmărire online, ameninţări online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut 
grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice 
altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin in-
termediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare 
care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza 
platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, 
reduce la tăcere victima” [5, art. 4 lit. h].
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totodată, ținându-se cont de realitatea socială  și tehnologică a momentului, 
acțiunile enumerate nu sunt limitative, astfel organele competente să se adapteze și să 
sancționeze și forme care nu au putut fi anticipate la acel moment.

nu este nou faptul că în cazul violenței cibernetice, inacțiune sau acțiune intenționată 
se produce în mediul familial sau domestic, ori între soți sau foști soți, precum și între 
actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu 
victima, deoarece violența nu încetează odată cu separarea, ci se poate chiar intensifica 
în momentul în care agresorul simte că pierde controlul asupra victimei. În acest sens, 
tehnologia și mijloacele digitale sunt alese pentru a exercita puterea și controlul asupra 
celorlalți pentru a-și atinge obiectivele.

prin urmare, această formă poate fi pedepsită, în funcție de gradul de pericol social, 
penal sau contravențional.

Concluzii. chiar dacă nivelul de conștiinţă al actualei societăţi umane nu reușește 
să înțeleagă sau să prevină în mod eficient fenomenul violenței cibernetice domescice, 
generațiile următoare vor face mai mult, știind că există o lege specială în acest sens. 
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Влияние демографических процессов на национальную, региональную 
и международную политическую повестку становится существенным факто-
ром социокультурной, экономической и политической трансформации в пе-
риод глобализации [1]. Исходя  из этого, целью исследования является рас-
смотрение национальных, региональных и международных ответов на вызовы 
демографии, выражаемые в стремительном падении рождаемости на всех без 
исключения континентах планеты и переходе с положительного к отрицатель-
ному режиму воспроизводства, повлекшие за собой возросшую интенсивность 
массовых и трудно контролируемых миграций и, как следствие, существенные 
цивилизационно-культурные сдвиги. Методология сравнительного исследова-
ния позволит выделить некоторые глобальные, региональные и национальные 
тенденции, последствия и определить политические ответы на современные де-
мографические вызовы.

На протяжении десятилетий независимости Республики Молдова данная 
тема не утрачивает своей актуальности, являясь предметом углубленного иссле-
дования ученых, экспертов и объектом практической политики. Как отмечается 
в ежегодном издании Европейского фонда обучения за 2021 г., миграция, вероят-
но, является самой важной социально-экономической тенденцией для Молдовы, 
страны с одним из самых высоких показателей общей эмиграции в мире. Мигра-
ция оказывает сильное влияние на многие аспекты молдавского общества, вклю-
чая возрастную структуру населения, экономику и потенциал рабочей силы [2]. 
Именно поэтому для страны, формирующей свою повестку в этом направлении, 



209

законодательные основы политики и предлагающей конкретные меры для изме-
нения вектора миграции, важно учитывать мировые и региональные тенденции, 
интересы и политики, напрямую влияющие на эффективность национального 
ответа на миграционный вызов, обрушившийся на республику как следствие 
глобальных и региональных демографических изменений [3].

Прежде всего, следует отметить, что в этом контексте  депопулирующие и 
демографически проблемные страны прибегают в своих политиках к привлече-
нию иммигрантов с целью восполнения дефицита на рынке труда, возникшего 
вследствие долговременного репродуктивного угасания. Меры по замещению 
недостающей рабочей силы среди коренного населения иммигрантами давно 
стали частью официальной политики ЕС. Так, на уровне ЕС и среди государств-
членов существует четкий консенсус в отношении необходимости решения про-
блемы нехватки рабочей силы, усугубляемой углубляющимся демографическим 
кризисом и несоответствием необходимых навыков. В предложенной в 2010 году 
стратегии «Европа 2020» говорится, что ЕС будет работать «для продвижения 
дальновидной и комплексной миграционной политики, которая будет гибко реа-
гировать на приоритеты и потребности рынков труда». Понятие нехватки рабо-
чей силы и квалификации занимает центральное место во многих национальных 
политиках в области трудовой иммиграции в Европе и других странах [4, c.5]. 

Аналогичные политические концепты приняты на официальной уровне в 
Российской Федерации. Согласно положениям Концепции демографической по-
литики РФ на период до 2025 года: «В целях замещения естественной убыли 
населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит 
активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста» [5]. В свою оче-
редь, американские исследователи отмечают, что миграционный фактор является 
для США не только важной составляющей рынка труда и в целом национальной 
экономики [6], но и демографическим компонентом, позволяющим не допустить 
или замедлить сокращение численности населения, а также обеспечить популя-
ционный прирост [7]. Даже Япония, имеющая репутацию закрытой и этнически 
однородной страны, чтобы справиться с демографическими проблемами и не-
хваткой рабочей силы, была вынуждена пойти по пути привлечения трудовых 
мигрантов. Так, в апреле 2019 г. Токио провел историческую иммиграционную 
реформу, что должно было позволить более чем 345 тыс. новых рабочих им-
мигрировать в Японию в течение следующих пяти лет. Иммиграция в эту стра-
ну неуклонно растёт с 2013 г., когда правительство расширило программы ста-
жировки для привлечения сотен тысяч временных мигрантов. В 2017 г. Япония 
упростила иммиграцию квалифицированных иностранных рабочих с помощью 
нового законопроекта об ускорении процедуры. По словам профессора Н.Яширо 
из Токио, иностранные рабочие оценочно должны составить около 40% от чи-
стого прироста высококвалифицированной рабочей силы в Японии в ближайшие 
пять лет [8].

ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Relații internaționale



210

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

По данным Международной организации по миграции, только в 2020 г. в 
мире было зафиксировано 281 млн. мигрантов, 164 млн. (58%) из них были трудо-
выми мигрантами [9]. Отметим, что за последние полвека абсолютные значения 
объема международной миграции в мире выросли в 3,3 раза: 1970 г. По данным 
за 2019 г., 74% мигрантов находились в возрастном диапазоне 20-64 года, 14% 
были младше 20 лет и лишь 12% были в возрасте 65 лет и старше [10]. Характер-
ным признаком современных миграций является перемещение трудовых ресур-
сов из трудоизбыточных в трудонедостаточные регионы. Показательно, что во 
всех десяти странах-реципиентах (США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, 
Великобритания, ОАЭ, Франция, Канада, Австралия, Италия) [18, с. 26], лиди-
рующих по приему иммигрантов, уровень рождаемости находится ниже порога 
замещения поколений (2,1 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста) 
[11]. Между тем, концептуализация решения проблемы демографического кри-
зиса на международном уровне безальтернативно сводится к идее замещающей 
миграции и миграция подается как единственная опция для удовлетворения по-
требности в трудовых ресурсах в условиях старения населения [12]. 

Обобщая проанализированные данные, следует отметить,  что в условиях 
глобального распространения малодетности и последующего ухудшения демо-
графической обстановки в странах-донорах спрос на трудовые ресурсы будет по-
вышаться также и в местах исхода мигрантов. Обострение конкуренции за трудо-
вых мигрантов на фоне уменьшения численности трудоспособных контингентов 
в т. ч. во многих странах-донорах в перспективе сильно ограничит, а в какой-то 
момент нивелирует, межстрановый потенциал трудовой миграции.  Кроме того, 
миграционная зависимость, возникающая во многих демографически неблаго-
получных странах, является ложной альтернативой преодоления депопуляции 
коренного населения, т. к. не решает первопричину демографического кризиса, 
вызванного сверхнизкой рождаемостью, не обеспечивающей воспроизводство 
собственного населения. 

Выводы. Действительно, радикальные изменения демографической реаль-
ности, мировая политика в области народонаселения не демонстрирует концеп-
туальных и, тем более инструментальных нововведений, которые бы соответ-
ствовали нисходящим тенденциям, наблюдаемым уже не первое десятилетие [13, 
c.115]. Именно современная демографическая динамика в условиях глобального 
миропорядка выступает одной из ключевых причин неконтролируемых миграци-
онных, культурных и этно-религиозных трансформаций. В этих условиях полити-
ческие решения на национальном уровне не в состоянии обеспечить адекватный 
и комплексный ответ на глобальные демографические вызовы. Возрастает не-
обходимость и актуальность регулирования данных процессов  на международ-
ном и региональном уровнях, координации усилий всех политических акторов, 
с целью предотвращения наметившихся глобальных социокультурных сдвигов и 
политических трансформаций, во избежание намечающихся цивилизационных 
столкновений.
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În ultimele decenii, în special în contextul crizei covID-19 și a războiului din 
Ucraina, tema cu referire la sancțiuni a devenit unul dintre subiectele centrale, prezente 
nu doar în discuțiile liderilor politici, dar a devenit un subiect prezent pe masa de lucru 
a reprezentanților comunității academice. termenul de ,,sancțiune” devine unul tot mai 
prezent în uzul relațiilor internaționale.

astfel, conform normelor stabilite de dreptul internațional public, sancțiunile 
sunt măsuri restrictive în raport cu anumite state. De asemenea, subiecți specifici ai 
sancțiunilor pot fi teroriști; persoanele acuzate de infracțiuni militare și politice; 
organizațiile extremiste etc. sau anumite activități care sunt aprobate de organizații și/
sau state internaționale [1].

termenul de ,,sancțiune” își are etimonul în latinescul sancire și semnifică „ceea 
ce consacră la regulă”, care îi permite să rămână sancta, adică sacru. prima și esențială 
funcție a sancțiunii constă așadar în faptul că garantează inviolabilitatea regulii pe care 
o însoțește [2].

pornind de la cele mai acceptate definiții în Dreptul internațional, ,,sancțiunea” repre-
zintă un sistem de măsuri (economice, financiare, militare) cu caracter de pedeapsă, aplicat 
unui stat; represalii contra părții care nu respectă obligațiile dintr-o convenție [3].

ca răspuns la acțiunile unor indivizi, a actorilor geopolitici, cum ar fi: organizații 
sau state care reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale, sunt aplicate 
sancțiuni. Motivul impunerii sancțiunilor poate fi cauzat fie de operațiuni militare, fie 
de către intervenția armată în afacerile unui stat suveran, fie de aplicarea unei game 
largi de amenințări netradiționale la adresa securității internaționale, cum ar fi: trafi-
cul de droguri, criminalitatea cibernetică, amenințarea proliferării armelor de distruge-
re în masă, comerțul ilegal cu arme, încălcarea drepturilor omului etc. actualmente, 
sancțiunile sunt văzute ca un răspuns de compromis la acțiunile nedorite ale unui stat 
pe arena internațională. Spre deosebire de măsurile diplomatice de influență, sancțiunile 
au un efect mult mai pronunțat asupra economiei țării-țintă și sunt mult mai probabil să 
conducă la o schimbare a comportamentului statului pe arena internațională. 

În același timp, spre deosebire de măsurile militare, sancțiunile reprezintă un răs-
puns mult mai puțin costisitor la acțiunile nedorite ale celeilalte părți și, în același timp, 
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prezintă un risc mult mai mic de escaladare în continuare a conflictului. acest lucru se 
exprimă, în primul rând, în posibilitatea introducerii treptate a măsurilor restrictive și 
anularea acestora, strânsa legătură a restricțiilor cu îndeplinirea anumitor cerințe, pre-
cum și probabilitatea mai mare de a minimiza riscurile pentru populația civilă a țării 
în privinţa căreia se introduc restricţii. astfel, sancțiunile sunt o consecință pentru sta-
tul care devine obiectul acestora, atunci când acțiunile sale nu se conformează în mod 
corespunzător cu standardele internaţionale sau nu își îndeplinește obligațiile pe plan 
internaţional. De asemenea, când un stat este sancționat sau amenințat cu impunerea de 
sancțiuni, este important să distingem dacă tehnicile utilizate sunt violente sau pașnice, 
mai ales pentru a-şi satisface interesele sau mai multe state în detrimentul altuia [4].

Sancțiunile internaționale, în primul rând, pot fi impuse de către organizații 
internaționale recunoscute în mod corespunzător de către comunitatea internaţională. 
În acest caz, sancțiunile au legalitate din punctul de vedere al dreptului internațional, 
iar în al doilea rând, țările pot lua în mod legal măsuri împotriva statelor care au încăl-
cat orice angajament sau standard internațional obligatoriu. Sancțiunile pot fi impuse 
legal, în primul rând, de către organizațiile internaționale cu caracter politic, precum 
organizația națiunilor Unite. astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 4) al car-
tei onU, toți Membrii organizatiei se vor abține, în relațiile lor internationale de a 
recurge la amenințarea cu forta sau la folosirea ei fie împotriva integrității teritoriale 
ori independenței politice a vreunui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile 
națiunilor Unite. capitolul vII ,,actiunea în caz de amenințări impotriva păcii, de în-
călcări ale păcii și de acte de agresiune” al cartei națiunilor Unite, art. 39 oferă bazele 
juridice pentru consiliul de Securitate. conform prevederilor, consiliul de Securitate ia 
măsuri coercitive atunci când sunt „acte de agresiune”, „rupturi ale păcii” și „amenințări 
la adresa păcii”. În conformitate cu prvederile art. 39 al capitolului vII, consiliul de Se-
curitate identifică amenințările la adresa păcii sau securității internaționale și ia măsurile 
necesare pentru restabilirea acestora. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 
41, consiliul de Securitate poate hotărî ce măsuri, care nu implică folosirea forței armate, 
trebuie luate spre a se da urmare hotăririlor sale și poate cere Membrilor natiunilor Unite 
să aplice aceste măsuri. ele pot să cuprindă întreruperea totală sau parțială a relațiilor 
economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, poștale, telegrafice, prin ra-
dio și a altor mijloace de comunicație, precum și ruperea relațiilor diplomatice. conform 
art. 42, în cazul în care consiliul de Securitate va considera că măsurile prevăzute în art. 
41 nu ar fi adecvate ori că s-au dovedit a nu fi adecvate, el poate întreprinde, cu forțe 
aeriene, navale sau terestre, orice acțiune pe care o consideră necesară pentru menținerea 
sau restabilirea păcii și securității internaționale. această acțiune poate cuprinde măsuri 
de blocadă, dar și alte operațiuni executate de către forțele aeriene, maritime sau terestre 
ale Membrilor națiunilor Unite [5].

Sancțiunile pot fi impuse și de către organizaţiile cu caracter economic, ca de exem-
plu: organizaţia Mondială a comerțului (oMc), Uniuea europeaneă (Ue) etc... crearea 
oMc a adus inovații fundamentale în cadrul acordurilor încheiate privind sancționarea 
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statelor sau organizațiilor de nerespectarea obligațiilor asumate, creându-se un design 
original, care nu prevedea nicio despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin aplicarea 
măsurii atacate de către statul care încalcă anumite prevederi ale acordurilor încheiate. 
același design s-a distins prin următoarele elemente principale: 1) sancțiunile împotriva 
statelor care încalcă prevederile acordurilor încheiate sunt percepute doar ca o măsură 
extremă, la care nu poate să recurgă decât statul solicitant sub forma suspendării din par-
tea sa a concesiunilor sau a altor obligații din acordurile oMc; 2) măsuri care ar trebui 
să fie temporare până la punerea în aplicare de către statul infractor a deciziei; 3) măsuri 
care trebuie să fie echivalente cu încălcarea, iar atât nivelul de echivalență în sine, cât 
și forma presupuselor sancțiuni trebuie mai întâi propuse chiar de statul reclamant, dar 
în caz de dezacord cu aceasta din partea statului care încalcă (care se întâmplă în toate 
cazurile, acești parametri trebuie stabiliți cu ajutorul arbitrajului creat în aceste scopuri 
(art. 22.6 și 22.7 din aranjament); 3) este permisă recurgerea la sancțiuni sub formă de 
suspendare a concesiunilor sau a altor obligații în temeiul unui alt acord al oMc (relația 
încrucișată). Dar acest lucru este permis numai dacă suspendarea concesiunilor sau a 
altor obligații în alte sectoare în cadrul aceluiași acord este imposibilă sau ineficientă, iar 
circumstanțele cauzei sunt suficient de grave (art. 22.3 lit. (c) din acordul oMc; 4) după 
stabilirea nivelului de echivalență și a formei sancțiunilor, statul solicitant trebuie să 
obțină permisiunea oMc pentru aplicarea acestora. oMc poate, în principiu, să nu dea 
un astfel de consimțământ, dar aceasta necesită consensul tuturor statelor-membre ale 
organizației, inclusiv al statului solicitantului, ceea ce în practică pare nerealist. având 
în vedere acest lucru, acordul cu privire la aplicarea sancțiunilor este cvasiautomat, ceea 
ce distinge mecanismul de sancțiuni din oMc de gatt.

În cadrul Uniunii europene, deciziile privind sancțiunile sunt luate de către Consi-
liul Uniunii europene, care este unul dintre cele mai importante organe ale Uniunii. Uni-
unea europeană folosește în mod activ mecanismul sancțiunilor (conform terminologiei 
oficiale a Uniunii – „măsuri restrictive/măsuri restrictive” atât pentru a-și proteja pro-
priile interese, cât și pacea și securitatea internațională. În prezent, există 38 de regimuri 
de măsuri restrictive, în temeiul cărora 4.030 de persoane juridice și 7.902 de persoane 
fizice se află sub sancțiunile Ue (impuse atât în   conformitate cu rezoluțiile consiliului de 
Securitate al onU, cât și în mod independent). În politica sa, Uniunea europeană subli-
niază într-o mai mare măsură importanța și prioritatea măsurilor de influență diplomati-
că, considerând sancțiunile drept ultimul instrument al politicii externe pentru realizarea 
propriilor scopuri și interese. cu toate acestea, Ue utilizează în mod activ măsuri restric-
tive din mai multe motive. În primul rând, spre deosebire de SUa, Ue nu are suficiente 
mecanisme militare pentru a-și asigura propriile interese, întrucât militar, într-o măsură 
mult mai mare decât SUa, se bazează pe capacitățile nato. În al doilea rând, datorită 
dimensiunii și atractivității pieței interne proprii a Ue, posibila restrângere a comerțului 
și a activității economice oferă un stimulent suplimentar pentru a respecta cerințele Ue 
pentru țara, persoana fizică sau juridică împotriva căreia sunt impuse sancțiuni. În al trei-
lea rând, Ue reprezintă o asociație de 27 de state și are un mare potențial de coordonare 
și lobby pentru deciziile necesare pe alte platforme internaționale (onU, g20 etc.) [6].
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astfel, făcând o succintă trecere în revistă a principalelor organizații onU, oMc, 
Ue, precum și a atribuțiilor acestora în impunerea sancțiunilor anumitor persoane fizi-
ce sau juridice, cât și unor actori, precum sunt statele, putem menționa că actualmente 
sancțiunea a devenit o formă activă de pedeapsă în relațiile internaționale.
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asistența financiară externă este un subiect mai puțin abordat în literatura științifică 
străină și insuficient cercetat în republica Moldova. analiza corelației dintre asistența 
externă și dezvoltarea economică scoate în evidență anumite contradicții, studiul cărora 
ar oferi mecanisme de ridicare a eficienței și eficacității, durabilității asistenței externe cu 
impact asupra indicatorilor de dezvoltare economică și a calității vieții.

Scopul cercetării se conturează ca urmare a tendinței de studiere a asistenței finan-
ciare externe, determinând o mai mare responsabilitate pentru valorificarea acesteia în 
scopul dezvoltării economice, dar și a ridicării indicatorilor calității vieții a populației. 

Metodologia cercetării are la bază sinteza literaturii științifice, elaborat[ de autorii 
străini din diferite perspective asupra subiectului abordat. Sinteza explicativă rezumă 
succint cele mai importante studii în domeniu, ce conturează o viziune în ascensiune 
asupra fenomenului.

Interpretarea referențialului teoretic. În literatura de specialitate timpurie 
(anii’70-’80, sec. XX) este acordată atenție calității asistenței externe, bazându-se ex-
clusiv pe volumul ajutorului pentru a evalua impactul acesteia. Mai recent, eficacitatea 
asistenței externe este estimată din perspectiva impactului său asupra creșterii pIB-ului 
sau a eradicării sărăciei. estimările conchid asupra faptului că ajutoarele externe în me-
diu nu au avut impactul așteptat și nu au contribuit la stimularea indicatorilor calității 
vieții și dezvoltarea economică a statelor recipiente. 

În ultimii ani, dezbaterile privind asistența externă au devenit obiectul atenției 
comunității științifice. tendințele de extindere a asistenței externe sunt însoțite de o serie 
de metamorfoze, precum implicarea agenților privați în calitate de donatori, transfor-
marea organizațiilor neguvernamentale în canale de resurse de stat bugetare, apariția 
alianțelor și parteneriatelor public-private cu scopul de a finanța programe care vizea-
ză rezolvarea unor probleme specifice, transformarea foștilor beneficiari de asistență în 
donatori locali etc. totodată, rămâne mai puțin clar și transparent pentru publicul larg 
volumul de informații privind asistența externă: programarea acesteia, implementarea, 
monitorizarea, evaluarea asistenței. estimarea impactului asistenței externe nu este re-
alizată prin prisma indicatorilor calității vieții. proiectarea ajutorului străin este o cheie 
determinantă a calității sale și, prin urmare, eficacitatea acestuia se necesită a fi evaluată 
din perspectiva dinamicii indicatorilor calității vieții. 
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respectând cronologia aparițiilor editoriale, remarcăm articolul științific al autori-
lor I. adelman și H.B. chenery [1], care fac o legătură dintre ajutorul extern și dezvolta-
rea economică. Studiul reflectă perioada începutului celei de-a doua jumătăți al secolului 
trecut prin ideea că deși țările avansate ofereau granturi și împrumuturi publice țărilor 
mai puțin dezvoltate cu o rată de peste șase miliarde de dolari pe an, nu exista încă o 
bază științifică pentru a determina efectele acestui transfer de resurse asupra dezvoltării 
economice a beneficiarului. În absența unei analize cantitative valide, se făceau judecăți 
intuitive cu privire la importanța ajutorului extern, variind de la „vital” la „neglijabil”. 
Se prezenta necesitatea pentru o strategie orientată spre o dezvoltare mai rapidă, utili-
zându-se cantități substanțiale de asistență externă. acest studiu sugerează că un volum 
moderat de resurse externe poate face posibilă o mărire substanțială a ratei de creștere 
a unei economii subdezvoltate prin finanțarea investițiilor suplimentare, precum și prin 
furnizarea importurilor suplimentare necesare pentru a susține un nivel mai ridicat de 
venit. elementele-cheie în acest proces sunt răspunsul țării la disponibilitatea resurselor 
suplimentare și capacitatea sa de a înlocui aceste resurse în timp prin schimbări în struc-
tura producției și utilizarea veniturilor. Deși această lucrare stabilește unele dintre crite-
riile pentru programe eficiente de asistență străină, măsura în care beneficiarii de ajutor 
sunt capabili să ducă la îndeplinire politicile necesare poate fi determinată doar dintr-un 
studiu de cazuri reale. Întrucât intervalul de timp necesar pentru un proces de succes de 
dezvoltare prin ajutor poate fi de la zece la treizeci de ani și chiar mai mult.

Deja la începutul secolului XXI, în contextul discuțiilor, remarcăm accentele puse 
pe responsabilitate și eficacitatea ajutorului extern. În cest sens, M.S. Winters [2] prezin-
tă ajutorul extern ca implicând un lanț de relații de responsabilitate, care se întinde de la 
donatori internaționali, la guverne naționale și agenții de implementare, până la un set de 
utilizatori finali ai bunurilor și serviciilor finanțate prin ajutor. aici se trec în revistă cinci 
relații diferite de responsabilitate care există în proiectele de ajutor extern între donatori, 
guvernele, agențiile de implementare și utilizatorii finali. apoi se sintetizează dovezile 
empirice existente care demonstrează că ajutorul extern funcționează mai bine – atât 
la nivel macro al fluxurilor de ajutor, cât și la nivel micro al proiectelor individuale de 
ajutor – atunci când există mai multă responsabilitate guvernamentală și supraveghere 
a agențiilor de implementare. precizând câteva mecanisme care facilitează responsabi-
litatea, se subliniază că participarea este un instrument adesea folosit pentru a produ-
ce responsabilitate în cadrul proiectelor de ajutor. cu toate acestea, în ceea ce privește 
responsabilitatea donatorilor față de țările care primesc ajutor și utilizatorii finali din 
acestea, eforturile recente pentru o participare sporită nu au dus la o mai mare responsa-
bilitate în conceperea programelor de ajutor. În cele din urmă, deși entuziasmul pentru 
modelele participative de proiectare și furnizare a ajutorului este justificat, participarea 
nu este un panaceu pentru toate problemele de responsabilitate în programele de ajutor 
extern. nu este surprinzător faptul că finanțarea Băncii Mondiale nu își atinge destinația 
finală. acuzații semnificative de corupție și utilizarea abuzivă a fondurilor în proiectele 
Băncii Mondiale și în alte proiecte de dezvoltare finanțate la nivel internațional sunt pe 
larg răspândite. Și aceste probleme sunt unul dintre motivele pentru care ajutorul extern 
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ar putea să nu fi atins obiectivele propuse de a cataliza creșterea economică și atenuarea 
sărăciei. Unul dintre răspunsurile pentru susținătorii ajutorului extern îl dă Jeffrey Sachs, 
care egalează solicitarea unei creșteri masive a ajutorului extern cu aruncarea banilor în 
gaura șobolanului corupției și risipei, adică nu are sens să dai bani suplimentari țărilor în 
curs de dezvoltare, dacă donatorii nici măcar nu pot fi siguri unde se duc banii. 

De altfel, profesorul în economie Jeffrey D. Sachs este recunoscut pe scară largă 
pentru strategiile îndrăznețe și eficiente de a aborda provocările complexe, inclusiv da-
torii internaționale și crize financiare, reforme economice naționale și altele. Jeffrey D. 
Sachs a scris și editat numeroase bestselleruri, precum The End of Poverty (2005), Com-
mon Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008) și The Price of Civilization (2011). 
În ultima sa lucrare The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions 
(2020) subliniază necesitatea unor noi metode de guvernare și cooperare internațională 
pentru a preveni conflictele și pentru a atinge obiective economice, sociale și de mediu 
aliniate cu dezvoltarea durabilă [3].

reiterarea surselor bibliografice examinate ne conduce spre următoarele criterii 
pentru eficacitatea ajutorului extern, precum: corectitudinea cheltuielilor fondurilor 
alocate; implementarea proiectului în intervalele de timp stabilite; efectul impactului 
asistenței asupra nivelului de viață al populației. adesea, atunci când se evaluează suc-
cesul asistenței financiare externe, sunt luate în considerare exclusiv aspecte tehnice și 
financiare ale implementării sale, dar este omis impactul asupra indicatorilor calității 
vieții, ce înregistrează rate destul de scăzute. 
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terorismul ca obiect de studiu științific a apărut relativ recent. chiar dacă acest fe-
nomen influențează dezvoltarea societății încă din secolul al XIX-lea, lucrările științifice 
dedicate acestuia au apărut abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea. În plus, tero-
rismul ca fenomen este foarte complex și are mai multe fațete, el combină componente 
sociale, ideologice, religioase, etnice și psihologice de diferite niveluri. În acest sens, 
terorismul a devenit obiect de studiu pentru științele juridice, politice și sociale, care 
încearcă să înțeleagă și să explice apariția și existența acestui fenomen. Desigur, fiecare 
dintre științe și-a dezvoltat propria viziune asupra terorismului și interpretarea acestuia. 
În ultima perioadă, au fost efectuate mai multe încercări de creare a unei științe unificate 
a terorismului – „terologie”, însă până la moment aceasta nu a fost cu succes. astfel, vi-
ziunea științifică asupra terorismului reprezintă o combinație de abordări variate și opinii 
private ale cercetătorilor.

În pofida unei serii de dificultăți asociate definirii terorismului, există mai mul-
te abordări metodologice ale problemei științifice: abordare instituțională, structural-
funcțională, constructivistă, abordare actorică, abordare psihologică, sociologică, geo-
politică, civilizațională și de sistem mondial.

Deoarece multe probleme ale relațiilor internaționale, inclusiv terorismul 
internațional modern, sunt complexe, utilizarea unei singure abordări teoretice nu per-
mite desfășurarea unei analize cuprinzătoare a anumitor fenomene sau componente dis-
tincte ale acestuia. o astfel de combinație de abordări teoretice diferite, după cum au 
observat cercetătorii englezi p. Katzenstein și r. Sil, ajută la o mai bună înțelegere a 
diferitelor aspecte ale subiectului studiat [1].

abordarea dominantă aplicată în rezolvarea problemei științifice este abordarea 
instituțională, care constă în studierea instituțiilor politice și internaționale prin anali-
za actelor și documentelor juridice ale acestora, în analizarea aspectelor formale ale 
activității organizațiilor internaționale în domeniul combaterii terorismului și, de aseme-
nea, în dirijarea activităților instituțiilor sociale (în special, ale statului) în lupta împotri-
va terorismului.
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În acest articol, utilizăm abordarea teoriei noului instituționalism, care este aplicată în 
analiza combaterii terorismului internațional prin intermediul instituțiilor internaționale. 
noii instituționaliști scriu despre influența comportamentului unui singur individ sau 
grup de oameni asupra instituțiilor sociale și despre rolul de reglementare al cadrului re-
strictiv, pe care instituțiile îl creează în relațiile dintre oameni. remarcând rolul crucial al 
instituțiilor internaționale în dezvoltarea cooperării internaționale și în instaurarea păcii, 
aceștia susțin că instituțiile internaționale de natură formală sunt capabile să consolideze 
pacea și să reducă riscurile de conflicte și creșterea activității teroriste.

Instituționaliștii neoliberali acordă mai multă atenție fenomenului cooperării în 
relațiile internaționale. potrivit lui r.o. Keohane, acest fapt nu presupune că instituțiile 
internaționale promovează întotdeauna cooperarea la scară globală, dimpotrivă, multe 
instituții internaționale, în primul rând alianțele militare, sunt create ca mijloc de domi-
nare într-un conflict militar și politic. 

cooperarea internațională este un element necesar al activității antiteroriste, atât 
în sfera dezvoltării unei strategii unificate de combatere a terorismului și de eliminare 
a cauzelor acestuia, cât și în sfera schimbului de date și alte informații de specialitate. 
terorismul are propriul său specific în diferite regiuni ale lumii, ceea ce dictează în 
consecință nevoia de a adapta norme unificate și prevederi strategice. În pofida apariției 
recente a cooperării internaționale în domeniul combaterii terorismului, un anumit sis-
tem de gestionare a acestei cooperări a început deja să se contureze la trei niveluri: 
binar (cooperare între două state), regional (cooperare în cadrul geografic sau geopolitic 
subscris regiunii), subregională (cooperare la nivel de grupuri de state unite prin tradiții 
istorice și culturale, interese politice comune), global (cooperarea mai multor state). La 
fiecare dintre aceste niveluri, managementul are propriul scop, completând și creșterea 
sarcinii funcționale a altor niveluri. 

Se pot evidenția nivelurile interstatale, interguvernamentale și interdepartamentale 
ale unei astfel de cooperări internaționale. Șefii de stat stabilesc direcțiile principale ale 
politicii interne și externe a țărilor lor în domeniul combaterii terorismului. ei reprezintă 
statele în relațiile internaționale, inclusiv la semnarea tratatelor interstatale. În același 
timp, sarcina principală în lupta internațională împotriva terorismului revine autorităților 
executive autorizate de stat, a căror competență include o gamă mai largă de sarcini 
în această materie. adesea, acestor organisme, în conformitate cu legislația națională, 
li se acordă dreptul de a participa la cooperarea internațională, de a încheia acorduri 
internaționale de natură interdepartamentală. 

În cadrul articolului, autorul utilizează și analiza structural-funcțională. aspectele 
politice ale combaterii terorismului internațional au fost evidențiate ca un complex de 
componente structurale, fiecare îndeplinind o funcție separată, precum și axate pe analiza 
cooperării internaționale și reglementarea juridică în lupta împotriva terorismului, dar și 
pe definirea elementelor fundamentale ale politicii antiteroriste a organizaţiilor internaţi-
onale. În stadiul actual, începe conștientizarea necesității trecerii la un sistem bine gândit 
și orientat, de cea mai largă gamă de măsuri, în primul rând politice, la nivel internațional. 
Mijloacele militare și alte mijloace de forță în domeniul combaterii amenințării teroriste 
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internaționale ar trebui considerate complementare metodelor politice de luptă. Dezvol-
tarea aspectelor politice ale luptei împotriva terorismului internațional este unul dintre 
factorii fundamentali în contracararea nonviolentă a terorismului internațional. În acest 
sens, este necesar de evidențiat că sunt supuse analizei aspectele politice ale luptei îm-
potriva terorismului internațional, care includ: activitățile organizațiilor internaționale 
interguvernamentale și instituțiilor politice în domeniul combaterii terorismului, care 
au adus cea mai mare contribuție la combaterea amenințării teroriste (structuri precum 
onU, instituții politice europene – consiliul europei, Uniunea europeană, oSce, de 
asemenea nato și cSI), precum și combaterea terorismului de către instituțiile de stat 
ale rM.

tot în acest studiu, este utilizată teoria constructivismului în analiza terorismului 
internațional. Dintre toate școlile teoretice, constructivismul cu accent pe aspectele in-
tangibile ale înțelegerii fenomenului de terorism internațional, prezintă cel mai mare 
interes. apariția constructivismului social este atribuită anilor 1990, dar după atacul te-
rorist din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, se observă o nouă creștere a interesu-
lui pentru această teorie pe fundalul manifestării așa-numitului „paradox al securității”, 
atunci când atributele tradiționale ale puterii de stat s-au dovedit a fi inutile în fața ata-
cului mai multor teroriști. acest lucru a dat un alt impuls puternic revizuirii abordărilor 
tradiționale ale studiului securității în diverse aspecte, inclusiv terorismul [2].

constructivismul în analiza actorilor relațiilor internaționale pune accent pe ele-
mente, precum identitatea, cultura, imagini, cunoștințe comune și interacțiune. realita-
tea politică, conform constructiviştilor, este un produs al construcţiei sociale. terorismul 
este, în primul rând, un construct social. Și, prin urmare, teoria constructivistă este cea 
mai potrivită pentru a explica acțiunile diferitelor organizații teroriste. Studiul teroris-
mului prin prisma teoriei constructivismului social ne permite să aruncăm o privire nouă 
asupra acestui fenomen al lumii moderne și să încercăm să identificăm metode noi, mai 
eficiente de interacțiune cu el. constructivismul are un potențial semnificativ în dome-
niul metodelor de cercetare a soluționării conflictelor [3].

În cercetare este aplicată și abordarea actorică în analiza terorismului internațional. 
Sistemul modern de relații internaționale este o configurație complexă a participanților. 
pe lângă actorii clasici, care includ state și organizații supranaționale, noi jucători intră 
pe arena internațională. participanții neclasici pot fi clasificați în actori legitimi (tnc – 
corporații transnaționale; oIng – organizații internaționale neguvernamentale) și actori 
ilegitimi (organizații teroriste), care, într-un fel sau altul, contribuie la difuzarea întregu-
lui sistem de relații internaționale.

Următoarea abordare aplicată analizei terorismului în cadrul acestui studiu este o 
abordare psihologică, care se bazează pe studiul personalității unui terorist și al psiho-
logiei unui grup terorist. În cadrul abordării sociologice, cauzele terorismului sunt jus-
tificate de condițiile de viață ale oamenilor (încălcarea drepturilor omului, sărăcia etc.). 
abordarea geopolitică este bazată pe analiza proceselor geopolitice ale ordinii mondi-
ale moderne, în vederea identificării cauzelor creșterii terorismului modern. abordarea 
civilizațională se bazează pe studiul motivelor etnice și religioase ale activităților tero-
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riste. abordarea de sistem mondial se concentrează pe identificarea cauzelor terorismu-
lui ca urmare a proceselor de globalizare. Utilizarea conceptelor de conflictologie și de 
rezolvare a conflictelor este, de asemenea, importantă pentru dezvăluirea subiectului 
terorismului. 
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De la începutul războiului în curs de desfășurare din Ucraina, aproape șase mili-
oane de oameni au părăsit Ucraina. cei mai mulți dintre și s-au refugiat în țările vecine. 
potrivit datelor UnHcr, majoritatea ucrainenilor au fugit în polonia (3.143.550), ro-
mânia (856.941), urmată de Federația rusă (727.712), printre care unii au fost strămutați 
forțat. 

În acest tragic război, se observă migrații pendulare cu unii ucraineni, aceștia refu-
giindu-se în polonia, Slovacia, Ungaria, românia și Moldova, ulterior mergând acasă, 
în Ucraina, și invers.

În Moldova, de la începutul războiului au fost găzduiți peste 594.701 de ucraineni, 
dintre care 377.343 constituie femeile și 217.358 bărbați. pentru unii dintre ei, posibi-
litatea de a reveni din când în când în Ucraina sau cât mai curând posibil, reprezintă 
principalul motiv de a rămâne în Moldova. pentru ucrainenii strămutați care au posibi-
litatea de a rămâne la rude, această soluție temporară devine o opțiune pe termen lung, 
pe măsură ce războiul continuă. alții închiriază sau caută să cumpere un apartament în 
Moldova, mai ales în capitala sa, chișinău. pentru cei fără rude și resurse financiare de a 
închiria sau cumpăra locuințe, adăposturile deschise în grabă de guvernul de la chișinău 
și operate în mare parte de organizațiile societății civile sunt soluția rămasă. În timpul 
șederii lor în Moldova, aprovizionarea cu produse alimentare și igienice reprezintă o 
luptă zilnică pentru cei care au fugit de război. La granița moldo-ucraineană din palanca 
și de-a lungul drumului spre chișinău, mulți moldoveni vin să servească refugiații cu 
ceai, mese calde și să dea haine. cu toate acestea, profitând de o situație de război, când 
bărbați cetățeni ucraineni între 18 și 60 de ani sunt împiedicați să părăsească țara într-un 
moment de mobilizare generală, există, de asemenea, cazuri de abuz din partea șoferilor 
care fie își supraîncărcă autovehiculele sau cer prețuri exagerate pentru transportarea 
femeilor refugiate și copiii acestora la locurile de destinație.

Ucraina și-a închis granița cu zona transnistreană pe data de 28 februarie 2022. 
După această dată, refugiații care intră în zonă vin prin punctele de control vamal con-
trolate de republica Moldova [1].
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La începutul lunii mai 2022, circa 30.000 de ucraineni care au fugit de război s-au 
strămutat în regiunea transnistreană. acesta este un număr foarte mare în comparație cu 
populația din regiune. potrivit datelor organizației Internaționale pentru Migrație, circa 
80% dintre acești refugiați sunt femei și copii, iar aproape jumătate dintre ei provin din 
regiunea odesa, preponderent vorbitoare de l. rusă. 

Ucrainenii care se află în transnistria sunt, în mare parte, găzduiți de rude, pentru 
că au existat legături foarte strânse între zona transnistreană și, în special, odesa încă din 
perioada sovietică.

Unii dintre ei închiriază locuințe, în timp ce alții folosesc unul dintre cele cinci cen-
tre de primire stabilite de autoritățile separatiste. De la începutul războiului peste 1.700 
de ucraineni au rămas în centre operate de autoritățile de facto care au deschis o linie 
telefonică 24/7 dedicată sprijinirii ucrainenilor care fug de război. 

ar fi interesant de investigat în continuare modul în care statutul și contextul spe-
cific din transnistria influențează circumstanțele de sprijin oferite ucrainenilor și modul 
în care cei care fug de război se adaptează la acestea. Ucrainenii care stau în transnistria 
trebuie să se înregistreze la autoritățile transnistrene și să obțină statutul de „rezidenți 
temporari”. cu acest statut temporar ei pot lucra și accesa asistență medicală gratuită. 
copiii ucraineni pot frecventa școlile și grădinițele din transnistria și, potrivit Minis-
terului de Interne din transnistria, de facto, peste 500 de elevi ucraineni erau școliți și 
circa 326 mergeau la grădinițe către sfârșitul lunii mai. Dintre cei şcolarizaţi, 129 învață 
în limba ucraineană, care este limbă oficială în transnistria, împreună cu rusa şi moldo-
veneasca. 

nu au fost create impedimente pentru ca structurile internaționale care se ocupă de 
problemele refugiaților să acționeze și pe malul stâng al nistrului, deoarece refugiații sunt 
tratați în mod egal, indiferent de etnie sau de localizare geografică. astfel, organizația 
națiunilor Unite (onU) lucrează la o schemă de sprijin sub forma de alocare a unei 
sume bănești, inclusiv pentru familiile gazdă. Se dorește a se prelua exemplul republicii 
Moldova, prin care fiecărei familii de moldoveni care găzduiește cel puțin doi ucraineni 
care au fugit de război să i se acorde o sumă în valoare de 3500 de lei (circa 175 de euro) 
lunar.

totodată, rezidenții transnistreni care au un act de identitate moldovenesc și pot 
dovedi că găzduiesc ucraineni, sunt eligibili pentru acest suport bănesc, dar trebuie să 
meargă pe teritoriul controlat de republica Moldova pentru a-și primi banii, deoarece 
nu se poate face transfer monetar în transnistria din cauza unui sistem bancar defectuos, 
dar și a valutei regionale diferite (rubla transnistreană). rămâne de văzut ce efect au 
granițele de facto și practicile ulterioare de frontieră de facto asupra ucrainenilor care 
tranzitează și rămân în transnistria pentru a scăpa de războiul aflat în desfășurare în 
Ucraina [2].

În același context de idei, autoritățile transnistrene și oSc-urile locale, împreună 
cu voluntarii sunt implicați în furnizarea unui prim sprijin umanitar. platforma locală 
de asistență medicală, care reunește ong-uri active în domeniul asistenței medicale, a 
făcut o evaluare a nevoilor refugiaților și a primit sprijin din partea programului „Măsuri 
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de consolidare a încrederii” pentru a le aborda. astfel, prin intermediul acestui program, 
refugiații sunt asigurați la necesitate cu medicamente, articole de igienă, îmbrăcăminte 
și încălțăminte, precum și produse alimentare pe termen mediu și lung. 

războiul nu a luat sfârșit, iar la moment o oarecare perspectivă de negociere dintre 
Ucraina și Federația rusă nu se prevede. Moldova, și în speță, regiunea transnistreană 
continuă să primească refugiați, să le ofere tot suportul necesar, încercând să mențină o 
poziție neutră atât față de Ucraina, cât și față de Federația rusă. 

În particular, regiunea transnistreană are legături strânse cu Federația rusia, care 
deține între 1.500 și 2.000 de militari pe teritoriul său și este văzută ca un garant al 
securității, deoarece fâșia subțire de pământ dintre Moldova și granița cu Ucraina și-a 
asigurat independența de facto față de rM în 1992.

relațiile cu Ucraina sunt, de asemenea, solide. Țara are o graniță de 400 km cu 
transnistria și este principalul partener comercial al regiunii. Ucrainenii reprezintă apro-
ximativ o cincime din cei 473.000 de locuitori ai regiunii [3].

conducerea politică de la tiraspol nu a susținut și nici nu a condamnat războiul, 
afirmând doar că situația din regiune a rămas stabilă și angajându-se să-i sprijine pe 
cei care fug din Ucraina. opinia publică este împărțită, mulți afirmând că Moscova a 
acționat ca răspuns la acțiunile Kievului în Donbas, unde forțele ucrainene s-au luptat cu 
separatiștii înarmați de Federația rusă.
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Invazia militară a Federației ruse în Ucraina reprezintă cea mai gravă criză de 
securitate a europei de la începutul sec. al XXI-lea. Uniunea europeană a fost determi-
nată pentru prima dată să adopte decizii fără precedent privind securitatea, apărarea și 
extinderea europeană. Scopul prezentului studiu este de a analiza impactul războiului 
din Ucraina asupra politicii externe a Uniunii europene. În vederea realizării scopului 
menționat, vor fi realizate următoarele sarcini: de a prezenta unele efecte ale războiului 
din Ucraina asupra politicii externe europene; de a menționa transformările de politică 
externă ale Ue produse în urma invaziei militare a Fr în Ucraina; de a descrie esența 
și mecanismul de aplicare a Instrumentului european pentru pace/Facilității europene 
pentru pace. În cadrul analizei problemei impactului războiului din Ucraina asupra po-
liticii externe a Ue, au fost aplicate următoarele metode de cercetare: analiza, sinteza, 
inducția, deducția, comparația, descrierea, observația și generalizarea. 

În reflecțiile noastre, vom încerca să evidențiem unele efecte ale războiului din 
Ucraina asupra politicii externe europene. printre primele reacții în cadrul Ue în urma 
invaziei Fr în Ucraina din 24 februarie 2022 a fost unitatea și solidarizarea statelor-
membre. cele 27 de state-membre au reacționat rapid, prin a impune Moscovei cele mai 
dure sancțiuni din istoria sa și au trimis asistență militară bilaterală directă Kievului. În 
ajunul invaziei statele-membre erau împărțite în privința amenințărilor din partea Mos-
covei: pe de o parte, Statele Baltice și polonia pledau pentru aplicarea sancțiunilor dure 
față de Fr, pe de altă parte, Ungaria și germania manifestau rezerve pentru a acorda 
ajutor militar letal Ucrainei. 

cel de-al doilea impact, potrivit opiniei experților g. Fama și L. Musoil, a fost ali-
nierea Uniunii europene alături de ceilalți aliați occidentali (SUa, Marea Britanie, ca-
nada) de a ajuta Ucraina să reziste invaziei rusești, crescând astfel costurile pentru Fr și 
Belarus, dar păstrând în același timp ușa deschisă pentru dialog, diplomație și reducând 
riscurile de confruntare directă cu Moscova [1]. printre principalele priorități ale Ue au 
devenit menținerea eforturilor de a stopa vărsările de sțnge din Ucraina și gestionarea 
amenințărilor pe care le reprezintă războiul pentru securitatea în ansamblu a europei. 

războiul din Ucraina accelerează transformările de politică externă a Ue, deoarece 
Bruxelles-ul este forțat să se adapteze la noile realități geopolitice. Drept urmare, Ue 

ŞTIINţE UMANISTICE ȘI SOCIALE
Relații internaționale



228

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

pentru prima dată în istoria funcționării sale a decis să finanțeze livrarea de arme letale 
către o țară terță; să intensifice cooperarea în domeniul apărării în fața noilor percepții 
ale amenințărilor; să trimită semnale de aderare la Ue pentru vecinii estici după ani de 
oboseală de extindere; să declanșeze la 4 martie 2022 Directiva de protecție temporară 
(2001), care acordă rezidență temporară refugiaților ucraineni. protecția temporară este 
un mecanism de urgență a Ue care este activat în cazul excepțional al unui aflux masiv 
de refugiați, pentru acordarea de protecție imediată și colectivă persoanelor strămutate și 
reducerea presiunii asupra sistemelor naționale de azil ale țărilor Ue. asumarea angaja-
mentelor menționate demonstrează că Ue operează în regim de criză și tinde să dezvolte 
o politică externă activă. 

Decizia Ue de a utiliza Instrumentul european pentru pace (Iep) sau Facilitatea 
europeană pentru pace, pentru a finanța livrarea de echipamente letale în Ucraina, repre-
zintă una dintre schimbările majore de politică externă europeană de război. Iep este un 
nou fond extrabugetar al Ue, instituit la 22 martie 2021, pentru a finanța toate acțiunile 
sale externe, care au implicații militare sau în domeniul apărării în cadrul politicii exter-
ne și de securitate comune (peSc). pentru perioada 2021-2027, a fost prevăzut fondul 
extrabugetar în valoare de 5 mld. eUr, finanțat prin contribuția statelor-membre ale Ue 
[2]. principalul obiectiv al Iep este de a spori capacitatea Ue de a preveni conflictele, de 
a menține pacea și de a consolida stabilitatea și securitatea internațională. Drept urma-
re, Ue pentru prima dată va putea să îmbunătățească ajutorul acordat țărilor partenere 
prin sprijinirea operațiunilor de menținere a păcii, creșterii capacității forțelor armate 
de a asigura pacea și securitatea pe teritoriul lor național, precum și prin acțiuni de na-
tură militară/de apărare în sprijinul obiectivelor peSc și pSac. Măsurile de asistență 
prevăd furnizarea de echipamente militare și de apărare la cererea țărilor terțe sau a 
organizațiilor regionale și internaționale. 

republica Moldova beneficiază de măsura de asistență a Iep pentru a consolida 
capacitățile Serviciului medical militar și ale Batalionului de geniu al Forțelor armate, 
inclusiv a capacității acestora de a oferi serviciile respective populației civile în situații 
de criză sau de urgență. valoarea măsurii de asistență pentru republica Moldova consti-
tuie 7 mil. eUr pe o perioadă de 36 de luni [3]. Ucraina a beneficiat de cinci tranșe în va-
loare totală de 2,5 mld. eUr, a câte 500 mil. eUr fiecare, pentru a consolida capacitățile 
și reziliența forțelor armate ucrainene de a apăra integritatea teritorială și suveranitatea 
țării și a proteja populația civilă împotriva agresiunii militare ruse în curs [4].

În concluzie, menționăm că statele-membre ale Ue au adoptat șapte pachete de 
sancțiuni ca răspuns la atacul militar fără precedent și neprovocat al Fr împotriva Ucrai-
nei, ceea ce reprezintă dovada unanimității, deși se admite „abținerea constructivă” a 
unor state-membre din anumite considerente politice. Ue s-a coalizat cu nato pentru a 
oferi ajutor militar, asistență economică, financiară și umanitară Ucrainei și a sancționa 
Fr și Belarus pentru invazia militară. Măsurile de asistență militară ale Ue acordate 
Ucrainei și republicii Moldova sunt oferite în cadrul Facilității europene pentru pace 
conform obiectivelor peSc și pSac. Ue susține necondiționat Ucraina și va continua 
să ofere un sprijin puternic pentru reziliența generală economică, militară, socială și fi-
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nanciară a Ucrainei, inclusiv ajutorul umanitar. Ue condamnă cu hotărâre atacurile fără 
discernământ ale Fr împotriva civililor și a infrastructurii civile și îndeamnă Fr să își 
retragă imediat toate trupele și echipamentele militare de pe întregul teritoriu al Ucrai-
nei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Dreptul internațional umanitar, 
inclusiv cu privire la tratamentul prizonierilor de război, trebuie respectat. Ue este ferm 
angajată să ofere sprijin militar suplimentar Ucrainei pentru a o ajuta să își exercite drep-
tul inerent de autoapărare împotriva agresiunii ruse, să își apere integritatea teritorială și 
suveranitatea.   
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primul document pe care îl analizăm pentru a identifica gradul de implementare a 
planului național de acțiuni prinvind implementarea acordului de asociere pnaIaa 
în perioada 2014-2016 este raportul de progres realizat de guvern. potrivit acestuia, în 
perioada menționată, pnaIaa a fost implementat în proporție de 73,7%, iar aceasta, 
prin urmare, a armonizat legislația națională la cea a Ue în proporție de 34% [1, p.2]. 
De menționat că implementarea pnaIaa nu înseamnă nemijlocit punerea în aplicare 
aa, pentru că îndeplinirea pnaIaa adesea prevede adoptarea și modificarea legilor 
naționale și armonizarea legislației, iar prin implementarea aa se înțeleg rezultatele și 
eficiența aplicării acestor legi.

potrivit aceluiași raport al guvernului, titlul II al aa privind libertatea, secu-
ritatea și justiția a fost implementat în proporție de 87%, iar restanțele sunt, de fapt, 
fie în întârzieri de la calendar, fie legi care se află în parlament pentru adoptare. Însă 
cu privire la reforma administrației publice locale, raportul atestă că în 2014 și 2015 
progresele au fost foarte minore și abia în 2016 au fost întreprinse acțiuni concrete [2, 
p. 8, 14].

La capitolul comerț, implementarea pnaIaa a fost realizată în proporție de 63% 
în 2014-2016. evaluarea guvernului menționează că în 2016, așa cum prevede aa, sau 
adus anumite modificări și completări la anexele aa ce se referă la comerț, actualizând 
lista legislației Ue ce urmează a fi transpusă în legislația națională. amintim că actua-
lizarea anexelor este o prerogativă în exclusivitate a consiliului de asociere, atribuție 
pe care nu o avea consiliul de cooperare. În domeniul ZLSac, gradul de armonizare 
din totalul legislației planificate până-n 2024 este de 32%, fapt ce reprezintă un rezultat 
pozitiv, chiar dacă lista actelor Ue ce urmează a fi transpusă în legislația națională a 
fost suplinită în 2016 cu cca 241 de noi acte relatate la măsurile sanitare și fitosanitare 
(anexa XXIv-B) [3, p.35] .

 Beneficiile pe care ZLSac îl oferă economiei noastre este tratamentul nu mai 
puțin favorabil oferit companiilor moldovenești care vor să deschidă filiale sau sucursale 
în Ue, precum și celor care vor să participe la tendere de achiziții publice [4, p.39].
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Un alt indicator de bază al implementării aa ne servește evaluarea realizată de 
comisia europeană, în martie 2017, rezultatele căreia sunt valabile și în 2022. pe lân-
gă trecerea în revistă a implementării aa, raportul apreciază și starea reformelor, a 
democrației și economiei de piață în Moldova, așa cum o făceau și tipul precedent de 
documente anuale de evaluare a implementării pev. 

potrivit celui de-al doilea raport Ipre privind monitorizarea implementării aa 
rM-Ue (august-octombrie 2015), implementarea pnaIaa este într-o mare întârziere. 
Din 494 de acțiuni din pnaIaa planificate până la sfârșitul anului 2015, doar 19% au 
fost realizate până la data de 1 octombrie 2015, restul au fost realizate parțial sau deloc. 
În această perioadă criza politică de la chișinău a îngreunat mult procesul de implemen-
tare a aa, progresul fiind unul modest [5, p.5-6].

expertul IDIS viitorul, Ion tăbârță, consideră că un rol mai important în procesul 
de monitorizare și de impulsionare a implementării aa trebuie să-l aibă societatea civilă 
din rM. potrivit autorului analizei, aceasta este un mecanism care instituționalizează 
participarea societății civile la implementarea aa. astfel de încercări și platforme au 
mai fost create anterior, precum Forumul Societății civile; conferința Societății civile 
din țările parteneriatului estic; Forumul de afaceri al pae [6, p.15].

trebuie de menționat că este dificil și pentru instituțiile moldovenești, care repre-
zintă un sistem enorm de instituții, funcționari publici și proceduri birocratice, să ela-
boreze planuri de acțiuni perfecte și să stabilească pentru fiecare acțiuni termenul limită 
corect cu indicii de măsurare potriviți. Implementarea pnaIaa este un proces complex 
și autoritățile moldovenești încearcă cum pot sa-l implementeze, în pofida multor factori 
nefavorabili, cum sunt: lipsa de expertiză, influența politică, birocrația excesivă, presiu-
nea societății civile etc.

prima concluzie este că acordul de asociere a avut preponderent efecte pozitive 
asupra economiei și societății moldovenești. aa per general a motivat o serie de reforme 
în domenii diverse, sau cel puțin a impulsionat demararea lor. cel mai discutat element, 
cel de ZLSac, a avut un impact pozitiv palpabil. exporturile moldovenești către Ue 
au crescut sesizabil, iar importurile foarte puțin. aceasta spulberă mitul că produsele 
europene vor invada piața moldovenească, deși nu exclude necesitatea de creștere a 
competitivității produselor moldovenești, pentru o piață deschisă, oricând acestea se pot 
confrunta cu produse mai competitive din Ue care ar putea să intre pe piața autohtonă. 
procesul de realizare a pnaIaa și de implementare a aa este caracterizat de o intârzi-
ere și tergiversare permanentă a celor mai importante reforme. pnaIaa conține multe 
acțiuni fără indicatori măsurabili, ceea ce face anevoioasă procedura de monitorizare și 
evaluare. acest lucru se observă din diferențele de cel puțin 10% dintre evaluarea guver-
nului și cele ale societății civile. Dar chiar și dacă pnaIaa este evaluat drept implemen-
tat satisfăcător sau bine, în practică aceasta înseamnă preponderent adoptare de noi legi, 
inițierea unor noi reforme, inițierea sau adoptarea unor noi strategii, ajustarea legislativă 
la cea a Ue și nu neapărat funcționarea adecvată și efectivitatea în practică a acestor 
modificări. Însă trebuie de încercat de înțeles și situația în care se află instituțiile statului, 
care activând într-un sistem politizat și birocratizat excesiv, din lipsa de profesioniști de 
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înaltă calitate, încearcă să gestioneze un proces foarte complex de implementare a aa, 
de armonizare legislativă și ajustare la modelul Ue. În astfel de context nu este atât de 
simplu de a cuantifica și măsura toate acțiunile din pnaIaa, așa cum solicită societatea 
civilă. prin urmare, intenția instituțiilor este să se axeze direct pe rezultat ignorând lejer 
procesul. cea mai mare problemă însă este că pe lângă procesul defectuos, rezultatele în-
târzie să apară, în mare parte nu din cauza birocrației, incompetenței sau complexității, ci 
din cauza factorului politic. astfel, multe reforme importante, cum sunt reforma justiției, 
reforma sistemului electoral, combaterea corupției nu sunt finalizate la timp, sunt admise 
mici dar importante carențe și deficiențe care dau peste cap întreaga reformă. De exem-
plu, chiar dacă legea a fost adoptată conform standardeleor internaționale, lipsesc sau 
sunt deficitare instrumentele de punere în aplicare. 
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the complexity of the theoretical study of the post-conflict stage lies in the si-
tuation in which the end of hostilities and the conclusion of a peace agreement is not 
a guarantee of the onset of peace, and the actual implementation of the post-conflict 
agenda. at the same time, the “protracted” nature of the conflicts made it possible to 
focus on identifying patterns, coinciding interests of the conflicting parties. In this 
regard, the study of the 30-year stage in the development of regional conflicts in the 
post-Soviet space allows us to talk about the emergence of a new stage - the post-mili-
tary stage in the “protracted conflict”, which occupies an intermediate position betwe-
en the end of hostilities and the conclusion of an agreement on a political settlement of 
the conflict. the post-war stage will include three main features. the first is to provide 
a mechanism for cessation of hostilities; the second is the implementation of direct 
contacts between the parties to the conflict; the third is the request for a peaceful settle-
ment in society and the understanding by the authorities that it is impossible to resolve 
the conflict by armed means. In the transnistrian conflict, this period includes the 
stage from the signing of the agreement on the principles of the peaceful Settlement 
of the armed conflict (July 1992) to the present day. at this post-military stage, the 
request for non-forceful, military-political approaches to resolving problematic issues 
is being updated. one of these theoretical concepts on the basis of which the formation 
of political approaches is the concept of “Human security”. 

the first definition of “Human security” appeared in 1994 in the Un Human 
Development report, which was one of the annual publications of the United nations 
Development program [1]. In this regard, of interest is the approach of gary King and 
christopher Murray who propose to highlight the necessary elements that are “impor-
tant enough for human beings to fight or to put their own lives or property at greater 
risk” [2]. the researchers identified five key indicators of well-being - poverty, health, 
education, political freedom and democracy. Since the emergence of the transnistrian 
conflict, Moldova and transnistria have been appealing to democracy as a universal 
norm, and after the collapse of the USSr in December 1991, they proclaimed the 
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creation of democratic societies with a market economy. But if for Moldova the demo-
cratic nature of the political regime and institutions was fixed through recognition by 
international institutions. that for pridnestrovie, democracy included, first of all, the 
legitimacy of the new leadership of the republic and the consolidation of society in the 
face of an “external threat”. In the context of the conflict, a semantic, political struggle 
unfolded between the parties for the interpretation of the concept of the democratic 
nature of the political regime, namely, who (pridnestrovie or Moldova) has political 
institutions that are more in line with modern democratic criteria. For the first time, 
the problem of the need to democratize transnistria was formulated in the concept of 
three “D”: democratization, demilitarization and decriminalization of transnistria, the 
author of which was oazu nantoi [3]. 

Democratization was seen as the need to extend the validity of Moldovan laws 
on the left bank of the Dniester. over the years, the problem of the democratization of 
pridnestrovie has been transformed into a separate information platform, which uni-
ted such problems as human rights violations, violation of freedom of movement, the 
problem of freedom of speech, which allow the leadership of Moldova to position the 
pridnestrovian political regime as illegitimate. In turn, tiraspol actively uses the argu-
ment of human rights violations by chisinau, extending this thesis to the problems that 
Moldova creates in the region related to the problem of the movement of citizens of 
the republic, the supply of medicines and foreign economic activity in general. thus, 
explaining to the citizens of transnistria this as one of the reasons for the deteriorating 
socio-economic situation in the republic. 

the semantic interpretation of the concepts of democratization and human rights 
in practice gives each side additional arguments in the negotiations, and also helps in 
promoting their own settlement model. You can see the relationship that behind the 
rhetoric about the need to democratize pridnestrovie, chisinau is promoting a model of 
autonomy for the region. In turn, the theses proposed by pridnestrovie on the violation 
of the rights of citizens living on the left bank of the Dniester serve as an additional 
argument in an attempt to organize international pressure on chisinau by international 
mediators, while maintaining their own statehood. Despite the difference in positions, 
such a political and diplomatic approach retains more chances for the parties to rea-
ch compromise options when resolving complex issues. However, experience shows 
that the external threat factor is not enough to maintain the internal legitimacy of the 
regime for a long time: the political mobilization of citizens has limits [4]. given the 
changing regional situation in the context of the war in Ukraine, this conclusion can 
be considered relevant for each side of the conflict.
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the scientific research started recognizing the importance of non-security topics 
on the peacebuilding agenda and exploring more on socio-economic consequences of 
peace at the beginning of 20th century when first scholars realized that military peace is 
not exhaustive while talking about sustainable peace and social reconciliation, peace ne-
eds to tackle socio-economic aspects important for the society.  Moreover, social peace 
provides for such an environment when people can resolve their issues and defend their 
rights in a peaceful manner. this can be achieved when different groups of population 
have trustful two-way relationships with the state and other social groups. 

to analyse this topic further, it would be good to outline the definitions, what social 
peace as a concept implies and what does not imply. Social peace, as a concept, does not 
set its main goal to eradicate differences in a particular society or among social groups, 
neither it pursues the goal of finding a consensus on issues of disagreement or disputes. 
Social peace implies more effective management in conflict situations where different 
layers of society or groups have different interests and needs. Social peace means that 
people do not need to resort to violence to resolve their issues and defend their rights. 
Social peace is achieved when people have strong trusting two-way relationships with 
the state and other social groups. they have confidence that decisions taken at the state 
level are made fairly and for the benefit of the society, even if the group itself does not 
receive direct certain benefits from these decisions. 

the concept of the social peace is also analysed from the perspective of its role 
and priority on peacebuilding agenda. even though social aspects of peace are being 
explored and highlighted as an integral part of any peace process, the formal peace 
agreements still focus on security agenda from the perspective of peace agreement pro-
visions and implementation priorities [1, pp. 491-512]. the data from the peace accords 
Matrix (paM) also support this statement and brings evidence that at least in thirty-three 
comprehensive peace agreements signed within 1989-2012 there is not enough attention 
paid to social features of the settlement process, rather the questions related to security 
were in focus [2, pp. 256-274].  the nature of peace agreements reached as a result of 
the negotiation process has a strong tendency for the securitization of peace, and the 
consequent lesser emphasis on the social aspects of peace [3, pp.763-83].
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Historically the security aspects were prioritized during peace negotiations, as 
a number of urgent steps were needed to stop violent conflicts, for instance, securing 
boundaries, disarming combatants, ensuring a monopoly of violence, and withdrawing 
foreign military forces (Ibd.) Some social aspects were also taken into account and inclu-
ded in these agreements, such as rehabilitation and reconstruction of socially important 
infrastructure facilities or administration of civilian areas, however, being managed by 
military people in majority of cases would not focus on social dimension as such and 
ensuring peace would also be ‘militarized’.

continuing the development of the notion of social peace, in the late 1990s there 
was a shift in the peacebuilding efforts from predominantly security issues on the agenda 
to more social dimension of peace agreements, and as such the notion of social peace 
began gaining its value. the peace processes since then, started including socio-eco-
nomic aspects of peace settlement exploring far beyond purely security arrangements, 
territorial issues and emergency relief.

the major international organizations started refocusing their peacebuilding efforts 
on various social, cultural and economic issues, such as local community development, 
economic prosperity, social reconciliation, primary education, child protection, gender 
issues, and sustainable development in order to ensure more durable peace. consequently, 
as the roles of these sub-state actors became more prominent in the 2000s, the scope of 
peacebuilding significantly expanded. peace as a notion became more inclusive and has 
attempted to reflect a wide range of non-security issues, incorporating social peace into 
negotiation agenda [3, pp. 763-83].

at the level of the society, one can argue there are some tools and instruments in 
achieving social peace, one of those being social dialogue happening between the state 
and the society as being one of those most efficient tools. Social dialogue is also conside-
red as one of the most important systemic and functional characteristics of a developed 
society [4, pp. 101-105]. Different levels of social dialogue could be distinguished with 
the most essential for the well-being of a society being a dialogue between the society 
and the state. Social dialogue at this level also outlines social expectations and social 
attitudes, which are expressed in public opinion and characterize fluctuations of its dy-
namics. 

Social dialogue between a state and society in a mature democracy implicates the 
state partially delegating its powers to the civil society, alienating itself from the con-
stant exercise of power functions and developing various forms of civil self-governance. 
the degree of development, openness, and equality of social dialogue characterizes the 
maturity level of social relations. efficient social dialogue in this regard produces social 
order and social peace.

Social dialogue is the most important factor in the balance of the entire social 
system as a whole, which is expressed in the equal participation of the subjects of 
social dialogue, which makes the social system stable, while unequal participation 
makes the social system unstable. the most obvious and important result of evolved 
social dialogue is social consensus in the decisions-making process, which takes into 
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account social experience and values   of each of the social groups participating in the 
social dialogue.

thus, the need for social dialogue and also its role in achieving social peace in the 
society is unquestionably vital. Some scholars also try to identify a direct cause-and-
effect connection between the two: the main objective of social dialogue remains social 
peace, and the main source of social peace remains social dialogue [5, pp. 492-511]. at 
the same time, social dialogue is not an exclusive instrument to achieve social peace, as 
there are many other factors equally important in contributing to the social peace in a 
well-governed state. However, in order to make social dialogue more efficient, the social 
dialogue needs to be institutionalized, it will thus become irreversible state mechanism 
to promote trust and transparency in the decision-making process. 

to conclude, even though social peace was not among the priorities of peacebuil-
ding agenda over decades, and not enough attention was paid to social features of the 
settlement process, there has been recently gradual shift to incorporate social aspects in 
order to ensure an efficient and durable peace settlements. the peace processes started 
including socio-economic aspects of peace settlement exploring far beyond purely secu-
rity arrangements, territorial issues and emergency relief. Social peace provides for more 
effective management in conflict situations where different layers of society or groups 
have different interests and needs, providing such an environment where people do not 
need to resort to violence to resolve their issues and defend their rights with one of the 
key prerequisites being strong trusting two-way relationships with the state and other 
social groups, which is social dialogue. 
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terorismul internațional este una dintre principalele amenințări la adresa securității 
naționale a republicii Moldova din considerentul că, în primul rând, statul este poziționat 
geografic la frontiera directă cu Uniunea europeană și alianța tratatului atlanticului de 
nord (nato), iar de cealaltă parte în nemijlocita apropiere de Federația rusă, în al doi-
lea rând, are în componență un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale și în al 
treilea rând, este amplasat în zona apropiată unui conflict militar activ și este ținta unui 
număr impunător de migranți. 

Scopul cercetării constă în prezentarea multilaterală a terorismului internațional în 
calitate de amenințare la adresa securității naționale. În acest sens, sunt urmărite obiec-
tivele de evidențiere a trăsăturilor distincte ale amenințării teroriste pe teritoriul repu-
blicii Moldova și sistemul de monitorizare și acțiune în raport cu aceasta. În calitate de 
metode de cercetare au fost aplicate metoda instituțională, sistemică, analiza și sinteza, 
analiza documentelor și istorică.

La etapa actuală, terorismul, în calitate de amenințare majoră la adresa societății 
umane, a statelor lumii, continuă să reprezinte, la acest început de secol, un pericol deo-
sebit de grav, atât pentru structura și coeziunea socială, cât și pentru securitatea statelor, 
iar în acest fel, evoluțiile pe plan geopolitic au determinat dezvoltarea componentelor 
securității naționale [1, p.72].

amenințarea teroristă face ca sistemul de securitate al republicii Moldova să fie 
unul fragil și supus unor continue riscuri și vulnerabilități, din motiv că în regiune con-
tinuă să fie organizate și desfășurate atentate teroriste, iar însăși republica Moldova se 
află într-un mediu constant și permanent de alerte false cu bombă la instituții publice și 
private.

terorismul internațional reprezintă acel tip de amenințare care se dezvoltă multidi-
mensional, iar tipul și sursa acestuia pot veni din interior, în cazul în care organizațiile 
teroriste au recrutat cetățeni ai republicii Moldova pentru realizarea unor atacuri tero-
riste, dar și din exterior, în momentul când acesta este realizat de către entități teroriste 
de peste hotare.

În procesul de luptă cu terorismul, republica Moldova a desfășurat un mecanism 
propriu și o politică antiteroristă individuală, aceasta este datorată mobilizării forțelor 
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naționale de securitate, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația 
națională în vigoare privind contracararea terorismului și ca parte a convențiilor și pro-
tocoalelor internaționale în domeniu. 

În ceea ce privește probabilitatea realizării unor atentate teroriste pe teritoriul re-
publicii Moldova, părerile teoreticienilor și practicienilor sunt diferite. astfel, dacă cer-
cetătorii în domeniul securității consideră că șansele realizării atentatelor teroriste pe 
teritoriul republicii Moldova sunt minime, atunci practicienii consideră că statul moldo-
venesc este extrem de vulneravil în cazul unor atentate teroriste, din motiv că „serviciile 
de informații și securitate nu dispun de pârghiile legislative care să le permită să înceapă 
investigațiile până la producerea atacurilor teroriste, în scopul prevenirii acestora” [2].

este evident faptul că în contextul în care republica Moldova nu prezintă interes 
ca stat-țintă a atacurilor teroriste, mecanismele implementate de autorități sunt minime 
și se bazează mai mult pe aspectul prevenirii și prognozării unor eventuale atentate te-
roriste. În ceea ce privește legislația în domeniul combaterii terorismului, aceasta a fost 
reactualizată, în anul 2017 fiind aprobată legea cu privire la prevenirea și combaterea 
terorismului. 

ca urmare a aprobării și intrării a noii legi cu privire la prevenirea și combaterea te-
rorismului, în perioada imediat următoare, la inițiativa Serviciului de Informații și Secu-
ritate, guvernul republicii Moldova a aprobat Sistemul național de alertă teroristă, care 
este o platformă unică de înștiințare a populației și coordonare a autorităților în cazul 
unei alerte de terorism. Documentul urmărește prevenirea, descurajarea și combaterea 
terorismului în republica Moldova, prin specificarea recomandărilor pentru acțiunile 
cetățenilor în cazul alertelor teroriste, sarcinile autorităților cu atribuții în domeniul 
securității pentru a urmări și analiza securitatea antiteroristă. 

evidențiem că începând cu 24 februarie 2022, în contextul situației de securitate 
regională, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat stabilitatea nivelului moderat 
(cod galben) de alertă teroristă, în perioada anterioară era valabil nivelul scăzut (cod al-
bastru) de alertă teroristă la nivel național. astfel, pe teritoriul republicii Moldova a fost 
stabilită existența unui risc mai avansat de producere a unor acțiuni teroriste [3].

atentatele teroriste, pentru a fi realizate, urmează faza de pregătire, iar cunoașterea 
indicilor acestora permit prevenirea și combaterea consecințelor provocate de eventua-
lele atacuri teroriste. În acest sens, ca indici de referință în determinarea unui eventual 
atac terorist serversc studierea unor zone de imortanță majoră pentru stat (obiecte de 
infrastructură critică), apariția unor persoane suspecte care încearcă să cunoască detalii 
despre anumite activități, prezența unor materiale suspecte, chiar și însăși exprimarea 
intenției de realizare a unui atentat terorist, apeluri privind plasarea de produse explozive 
pot fi considerate drept indice al acțiunilor cu caracter terorist. 

De remarcat este și faptul că, în anul 2022, au fost înregistrate un număr record 
de alerte cu bombă la diferite obiecte de infrastructură critică și civilă, care în urma 
verificărilor au fost constatate ca fiind false. astfel, potrivit autorităților de drept de la 
chișinău, în perioada ianuarie-iunie au fost înregistrate 24 de cazuri de alerte cu bombă, 
iar în lunile iulie-august 124 de cazuri, având în total 148 de cazuri înregistrate. În acest 
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sens, structurile de forță au propus sporirea pedepselor și amenzilor pentru anunțurile 
false privind amplasarea bombelor [4].

pentru republica Moldova, în componența căreia există o zonă nesupusă contro-
lului autorităților consituționale și forțelor de securitate, amenințarea teroristă devine 
un aspect central de instabilitate, alături de criminalitatea transfrontalieră și starea de 
insecuritate asigurată de contingentul militar străin prezent în regiune. astfel, raioanele 
de est ale Moldovei reprezintă un teren favorabil pentru dezvoltarea unor grupări extre-
miste cu caracter terorist, din considerentul că la tiraspol au fost înregistrate o serie de 
explozii, catalogate ca atentate teroriste și realizate în luna aprilie. În acest sens, urmare 
a evenimentelor a fost impus nivelul ridicat de alertă teroristă pe teritoriul regiunii trans-
nistriene de către autoritățile secesioniste. actualmente, în regiune este menținut codul 
galben de alertă teroristă [5].

terorismul internațional în republica Moldova există și reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității naționale a republcii Moldova. regiunea în care se înca-
drează republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme în domeniul securității, 
care dictează stabilitatea regiunii. În acest sens, terorismul poate fi catalogat ca fiind acel 
veritabil pericol care afectează starea de securitate regiunii, din considerentul menținerii 
unui flagel înalt al acestuia și dezvoltării mecanismelor de atingere a scopurilor politice 
și economice. 
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at the present stage the problems of ethnic, cultural and religious diversity have 
become the central element of public discourse in different countries of the world. re-
cently, political scientists, sociologists, psychologists and philosophers concentrated 
their research over decisive importance for intergroup relations, in particular, the har-
monization of interethnic relations and the mitigation of prejudices in this area. among 
the most common intergroup ideologies are assimilationism, ethnic colorblindness, mul-
ticulturalism and polyculturalism, which can be simultaneously present in society [2, 
p.143]. the main goal of this research is to address issues related to cultural diversity 
and issues of civic and national identity, where in some countries are developing either 
formal and/or informal rules and policies, regarding migrants, as many beliefs arise and 
each group of them turns into a more or less integral intergroup ideology, which implies 
certain norms or standards for the relations of members of the dominant social groups 
to other groups in a given society.  the main objectives are: to determine the ways in 
which intergroup relations are maintained in culturally diverse societies; to describe the 
theoretical implications of assimilationism, ethnic colorblindness, multiculturalism, and 
polyculturalism in relation to intergroup ideologies by providing an overview of resear-
ch; to explain why and how these intergroup ideologies can have a significant impact on 
intergroup attitudes and behavior; to identify a constructive ethnopolitical strategy that 
can be effective in combating prejudice and intergroup discrimination; and to analyse the 
functions of multiculturalism and polyculturalism as models for maintaining interethnic 
relations in the global context. 

the ideologies of intergroup relations include both a socially designed superstructu-
re which creates, and transfers social ideas about the organization of a particular society, 
and the motivational substructure which, in general, draws up a general system of beliefs 
about the way society should function, and, in turn, provides a cognitive framework for 
interpretation of the social environment [3]. each of the ideologies of intergroup relati-
ons is based on different categorization principles that differentiate the social world of 
a person in accordance with them [3, p.54]:  assimilationism is the process of becoming 
similar to something which for ethnic minorities and migrants must correspond to the 
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main part of society, by accepting the new culture and completely abandoning their own ; 
ethnic colorblindness suggests that intergroup relations can be improved by ignoring the 
differences between groups; multiculturalism recognizes the differences between ethnic 
groups and involves the preservation of this; polyculturalism implies the presence of a 
close connection between all ethnic groups living in one society and gives the borders 
between them less and less.  It means that, all cultures are not isolated systems, but are 
the result of intergroup interaction. 

For multiculturalism, this concept implies the existence of different cultures in soci-
ety, designed to form a common cultural basis for society, which that all national groups 
living in the same country should have the same opportunity to preserve their own cultu-
re, while all cultures are worthy of respect, so at the state level, measures should be taken 
to maintain the cultural heritage of all peoples living in this state.  taylor c is considered 
to be the founder of multicultural theory. according to his theory, “multiculturalism is 
not only a tool for creating a new type of society, it is also a tool for protecting one’s own 
identity” [1, p.159].  polyculturalism is a policy focused on the interconnection of cul-
tures and cultural pluralism, which is characterized by the free coexistence of different 
ethnic cultures in society. It is aimed at creating suitable conditions for interaction and 
mutual understanding of ethnic groups, for their complementarity. at the same time, this 
ideology or this model does not set itself the task of creating a single identity. 

In conclussion the optimal strategy in this matter for intergroup relations: assimila-
tion, ethnic colorblindness, multiculturalism and polyculturalism  has not yet been deve-
loped, however, making a comparison between multiculturalism and polyculturalism, it 
turns out that the latter has shown great results, because in order to build a harmonious 
coexistence of various peoples and confessions, it is necessary to establish a dialogue 
between their representatives, since this contributes to the development of respect for 
religious and national pluralism. Unfortunately, polyculturalism can t offer solutions of 
the problem in interethnic conflict in constructive level. then for multicultural approach, 
a positive feature is the fixation not only on the differences between cultural groups, but 
also on their extensive connections.  Because multiculturalism refuses the dominance 
of one ethnic group over another,instead it focues on the significance and value of any 
culture, which favorably affects the development of intercultural relations so this approa-
ch should not be used as a way of separating between groups. the sphere of education 
in the multicultural policy takes into account the multinationality of the country and is 
based on reciprocity. Such training forms a greater understanding of the cultures of va-
rious nationalities, the identification of common features and values   and, as a result, the 
strengthening of relations between ethnic groups within the country. 
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the Black Sea region has undergone over the last three decades after the collapse 
of the Soviet Union multiple wars, change of borders, inter-ethnic conflicts, political and 
economic crisis. the region has changed substantially its geopolitical status, and as a 
result more and more international actors developed an interest in it. all major players 
on the international stage – the russian Federation, other post-soviet riparian states, 
turkey, eU, including individual countries of the eU, the US and nato – aim for the 
same objective namely the expansion and consolidation of their influence and the ensu-
ring of their economic and military presence in the region, even though they use various 
geostrategic means [1].

It is worth noting that according to the definition of the european commission, the 
Black Sea region represents a special region, which unites ten states: six riparian states 
such as Bulgaria, romania, Ukraine, russia, georgia and turkey and four states posi-
tioned in the proximity of the Black Sea – azerbaijan, armenia, republic of Moldova, 
and greece [2]. Yet, the close cooperation between eU and nato expanded even more 
this definition according to the concept “Bridge/Barrier”, which views the extended 
Black Sea region either as a “ bridge to the caspian Sea, rich in energy resources” or  as 
a “barrier against the  Middle east” [3].   

In the present moment the security situation in the Black Sea region and in the cau-
casus is incredibly difficult, because it is characterized, on one hand, after the beginning 
on February 24th of the “special operation” on the territory of Ukraine by an aggravation 
of the confrontation between all players in the region and russia, on the other hand, by 
the presence of dangerous and controversial problems, related to the militarization of 
the region, internal and interstate conflicts in the caucasus and Moldova, the increase of 
military presence of all actors and of terrorist threats in the region.  

a colossal blow to the system of regional security was dealt by the actions of rus-
sia against Ukraine, starting in 2014, first the annexation of crimea and finally an open 
military strike on Ukraine, the so-called special operation of 2022. regional security 
has collapsed. the once peaceful region has become one of the hotbeds of war in the 
world. according to Iulian chifu, the annexation of crimea by russia has showed a new 
reality that presented itself to the players in the region and the world by emphasizing 
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the vulnerabilities and fragility not only of the Ukrainian state but of other post-soviet 
states in the region which are exposed to a wide range of factors such as penetration by 
foreign control and interests, possibility of an insurgency war, possibility of a proxy war, 
possibility of an informational war, possibility of a cyber war [4, p.115].

currently still remain dangerous sources of military threat for the security of the 
region such as the prolonged conflicts in nagorno Karabakh and Moldova. Since the 
disintegration of the Soviet Union, when the Soviet republics started gaining their in-
dependence most of them were ill-prepared and ill-equipped for the incipient stages of 
the process of state building. through trial and error each of these newly created states 
embarked on the path of reform both economic and political as well as on the path of 
transition. additionally, these countries had to put in the effort and challenge the linge-
ring constraints and burdens of the Soviet rule that lasted several decades. 

For armenia the more evident challenges were its small size, its landlocked geo-
graphy, and the nagorno-Karabach conflict. From a strategic perspective of a pervasive 
nature are the obstacles of isolation and insignificance. Isolation can be explained by 
the fact of constraints of closed borders, collapse of regional trade and transport and the 
exclusion of all regional development projects [5].

It is not yet forgotten the forty-four-day long armenia-azerbaijan war (november 
10th, 2020) over the disputed territory of nagorny-Karabakh has reached an end as a 
result of the ceasefire agreement that has been brokered by the russian Federation. as 
such, the agreement has brought fundamental change to the geopolitical configuration of 
the region offering the russian Federation a central role in it. Following the agreement 
Moscow deployed a peacekeeping mission of 1960 men to both Karabakh and the La-
chin corridor between Karabakh and armenia [6].

on august 3rd, 2022 Baku launched a military operation in nagorno-Karabach. It 
has been reported that the azerbaijani forces were advancing in a number of locations 
on the western and north-western fronts in the vicinity of the city of Stepanakert. even 
though the military advance has been called a military operation of “revenge” for the 
death of one azerbaijani soldier but in fact constitutes one another attempt at forcing 
armenia to capitulate during the ongoing negotiations [7].

Long period the strategies of three regional actors in the Black Sea region were 
extremely important for the republic of Moldova, such as interests of russia-eU bino-
mial pair, and romania. In the case of Russia-EU binomial pair, the settlement of the 
Transnistrian conflict shall be the main culmination.  as was repeatedly emphasized by 
the political expert I. Boțan such commitments will hit the interests of the main decision-
maker in the transnistrian - russia case and european diplomacy is increasingly prone 
to include in the loaded bilateral agenda the transnistrian problem [8, p.13].

Moreover, the european aspirations of three BSec countries were reflected in Ba-
tumi Summit Declaration Issued by the Heads of State of association trio - georgia, 
republic of Moldova and Ukraine on 19 July 2021: “We look forward to strengthening 
cooperation between our countries and with our Black Sea partners to ensure the security 
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and stability in the Black Sea region. We recall the 17 June 2019 eU council conclu-
sions reaffirming the eU’s long-standing commitment to fostering prosperity, stability, 
and resilience in the Black Sea area. We share the eU’s concerns about the security 
challenges in the Black Sea area, reiterating that respect for international law, including 
the principles of independence, sovereignty and territorial integrity, the United nations 
convention on the Law of the Sea, including freedom of navigation are fundamental 
for the security and cooperation in the Black Sea area. We will engage our Black Sea 
partners in order to jointly promote the sustainable development of the region, as well 
as make full use of the opportunities that the Black Sea provides for wider and secure 
connectivity between europe and asia” [9]. 

conclusions. the geopolitical configuration of the Black Sea region could open a 
series of opportunities for the republic of Moldova, in order to realize its national inte-
rests through bilateral cooperation with the countries from neighborhood, such as roma-
nia and Ukraine, russia and turkey, as well as through the international organizations 
from this region. Yet the complex situation which was created in the Black Sea region 
following the military crisis between russia and Ukraine and the related worsening of 
the relations between western regional players and russia, fundamentally changed the 
regional agenda from cooperation to confrontation, aggravating the relations between 
russia and the rest of the participants of the Black Sea format, and set under the threat 
the entire system of regional security. today is time to revise the whole security  system 
in Black Sea region. It is obvious, that  to achieve this goal all actors need to join forces 
in working on a new security system in this region. the lack of regulation of existing 
conflicts is a constant threat to regional security.
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În contextul general al accelerării procesului integrării europene al republicii Mol-
dova este actuală identificarea rolului evoluției diplomației moldovenești în spațiu și 
timp drept factor al consolidării statale și poziției sale în calitate de subiect de drept în 
sistemul internațional, precum și a stabilității politice și transformării sociale interne.

În republica Moldova, sistemul diplomatic este determinat de constituție, Legea 
serviciului diplomatic, cadrul normativ internațional și national în domeniul respec-
tiv. aceste acte legislative, precum și normele de drept la diverse etape, au pus bazele 
sistemului diplomatic moldovenesc. 

abordarea politologică a situației în sfera politicii externe și a diplomației pe par-
cursul evoluției Moldovei determină actualitatea cercetării experienței istorice acumu-
late și a procesului de intensificarea parcursului integrationist la etapa actuală, a politicii 
externe și colaborării interstatale. 

germenii acestui proces important, în raport cu situaţia internaţională a Ţării 
Moldovei din perioadele istorice precedente, se regăsesc în procesul complex al genezei, 
constituirii şi consolidării unor practici politico-diplomatice de reglementare a rapor-
turilor interstatale. În ansamblu, relaţiile internaționale (de diversă intensitate şi durată 
temporală), în raport cu evoluţia Moldovei, au o cronologie proprie, care are o isto-
riografie bogată (inclusiv: Istorie şi istoriografie, Istoriografia lui ch.-ol. carbonell, 
Statele Unite ale Europei, etc.) [1; 2; 3] și pot fi divizate în câteva etape. Fiecare dintre 
aceste segmente temporale este reflectat într-un plast foarte semnificativ de surse istorice 
şi le vom atribui următoarele etape de spațiu și timp, inclusiv:

1) Perioada iniţială de existenţă a statului Moldova (1359-1512), adică de la 
apariţia entităţii statale şi până la semnarea de către suveranul ţării, Bogdan al III-lea, 
a primelor capitulaţii cu Imperiul otoman. acest segment temporal poate fi caracter-
izat prin formarea statutului Ţării Moldovei în relaţiile internaţionale ca stat aflat, graţie 
ameninţării lui de diverse conflicte iminente din partea unor vecini mai puternici, sub 
regimul de suzeranitate a unor mari puteri europene (fie, pur formal: Ungariei – până în 
1365 și poloniei – din 1387, sau mai opresiv, din 1486 – Imperiului otoman). pe par-
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cursul primei etape temporale, de circa un secol şi jumătate, în pofida faptului formal, că 
suveranitatea Moldovei a fost, într-o oarecare măsură, încălcată de aceste ţări-suzerane, 
Moldova în general a fost în sistemul internaţional european un stat independent, fapt, 
care a găsit reflectarea şi în primul tratat internaţional moldo-polon din 1387, dar mai 
ales din anul 1499. 

2) Perioada atragerii consecvente a ţării Moldovei în sfera de influenţă turcească 
(1512-1538). pe parcursul acestui segment temporal, a avut loc consolidarea juridică a 
influenţei politico-militare a Imperiului otoman (fiind timp de câteva secole consecutive 
cea mai mare putere europeană) asupra Moldovei, iar relaţiile de vasalitate impuse de 
otomani purtau un caracter destul de formal. 

3) Anii 1538-1711 (de peste circa un secol şi jumătate), adică: de la invadarea de 
către armatele turceşti a ţării Moldovei şi până la Războiul Ruso-Turc (din 1710-1711). 
Segmentul respectiv poate fi apreciat drept perioada stabilirii definitive a dominaţiei 
otomane (cu unele întreruperi din 1595-1611 şi 1615-1616). prin acest statut, Moldova 
s-a aflat în relaţii de vasalitate cu Imperiul otoman. 

4) Perioada anilor 1711-1812 (numită etapa fanariotă), fiind segmentul, când 
influenţa otomană în Moldova a ajuns la punctul său culminant. Independenţa formală a 
țării obţine un caracter tot mai fictiv, iar etapa se diviza în două părți temporale: 1) 1711-
1768, când turcia a fost în calitate de singurul suzeran al Moldovei; 2) anii 1768-1812, 
rolul fiind împărţit între Imperiile otoman şi rus.

geneza diplomației moldovenești este marcată de relațiile moldo-polone din pen-
ultimul deceniu al Sec. XIv. astfel, după două săptămâni de negocieri la cel mai înalt 
nivel de la Liov, domnitorul petru I Muşat şi regele vladislav II Iagello au semnat la 26 
septembrie 1387 tratatul respectiv dintre cele două state vecine, ce reglementa relaţiile 
de vasalitate-suzeranitate dintre Ţara Moldovei şi regatul poloniei. Drept consecinţă, 
în scopul soluţionării conflictelor interstatale de cel mai divers ordin, Moldova a fost 
inclusă în sistemul de alianţe ale statului polono-lituanian. apoi, oferind în ianuarie 1388, 
un credit regatului poloniei în sumă de 3 000 ruble de argint, statul polonez a oferit în 
calitate de gaj (amanet) teritoriul pocuţiei (situat între carpaţi, nistru, ceremuş).

De rând cu toate acestea, în calitate de şef de stat petru I Muşat a fost atras în calitate 
de mediator pentru soluţionarea conflictului între polonia şi valahia. concomitent, Mol-
dova fiind un stat independent în context international, a fost recunoscută şi de Knezatul 
Moscovit, care încă în 1386 a trimis în Ţara Moldovei o delegaţie reprezentativă pentru 
a reîntoarce acasă feciorul lui Dmitri Donskoi, vasili, evadat din prizonieratul Hoar-
dei de aur, care se refugiase aici [4; 5; 6]. În scopul contracarării şi a altor conflicte 
internaţionale, urmaşii domnitorului petru I au continuat orientarea politică spre polonia, 
care garanta stabilitatea generală în interiorul şi în exteriorul ţării. De exemplu, domnito-
rii moldoveni roman I – la 15 ianuarie 1393 şi ştefan I – la 6 ianuarie 1395 (Suceava) au 
prelungit consecutiv acordul cu privire la relaţiile de vasalitate cu regatul poloniei.

În scopul detensionării relaţiilor bilaterale, și la 25 martie 1400, la Brest (polonia) 
au fost înregistrate noi contacte diplomatice, când prin actul omagial prezentat regelui 
Wladislaw al poloniei domnitorul alexandru I, suveranul Moldovei, prin titulatura sa 
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rămâne a fi „воевода молдавский божией милостью” (adică, voievodul Moldovei, 
din mila lui Dumnezeu). Ulterior, la 12 martie 1402 a încheiat un nou tratat cu polonia, 
ce permitea domnitorilor moldoveni să manevreze între puterile din regiune, să evite 
conflictele militare inutile și să mențină suveranitatea şi independenţa țării. În general, 
tratatele internaţionale din acea perioadă, precum şi cele semnate ulterior, recunoşteau 
suveranitatea Moldovei, fără ştirbirea independenţei ţării. prin apropierea de polonia 
se urmărea reşterea prestigiului Ţării Moldovei în sistemul relaţiilor internaţionale. 
 Diplomaţia moldovenească abilă era reprezentată evident în perioada domniei de aproape 
o jumătate de secol a lui ştefan al III-lea cel Mare (1457-1504) şi pe parcursul secolelor 
următoare. Într-un context internaţional extrem de complicat, suveranul ştefan cel Mare 
a reuşit să menţină echilibrul international al entității statale Moldova.

La începutul ultimului secol și jumătate de dezvoltare a Țării Moldovei, doar Dimi-
trie cantemir s-a manifestat activ în relațiile internaționale ale acelei perioade turbu-
lente. Deși fiind defacto în martie-aprilie 1693 domnitor, Imperiul otoman a refuzat 
să-l confirme și din 1695 a fost capuchehaie (adică reprezentant oficial diplomatic) la 
Constantinopol, al fratelui său antioh, iar la 2 aprilie/13 aprilie 1711 la Luţk a încheiat 
un tratat secret de alianţă cu petru I cel Mare, în speranţa eliberării ţării de sub dominaţia 
otomană. astfel, în politica sa externă s-a orientat spre rusia (În subsidiar, s-a afirmat 
chiar faptul că ar fi încercat alipirea Moldovei la Imperiul rus, aşa cum procedase şi 
Ucraina cu jumătate de secol mai devreme).

În epoca contemporană, diplomația moldovenească era condusă de revoluționarul 
Ion pelivan, fiind director general al Directoratului pentru politica externă a republicii 
Democratice. Moldovenești (1917-1918). anume diplomatul I.pelivan a făcut parte din 
delegaţia româniei la conferinţa de pacede la versailles-paris (1919-1920), etc. 
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De-a lungul întregii perioade de evoluție a istoriei omenirii, condiția femeii s-a 
apropiat tot mai mult de egalitate cu cea a bărbatului, iar cu cât mai bine conștientizăm 
necesitatea de a atinge acest obiectiv, cu atât mai bine putem observa felul în care egali-
tatea de gen este afectată de fenomenele globale. totodată, este de un mare interes cum 
fiecare țară răspunde la provocări și ce se dovedește a fi o bună practică ce ar putea fi 
îmbrățișată de alte țări în situații similare. 

ca reacție la o urgență de sănătate publică, care a zdruncinat din temelii toată struc-
tura complexă ce susținea activitatea și traiul oamenilor de pretutindeni, țările din toată 
lumea au luat măsuri similare, dar de natură să aibă impacturi diferite asupra populației 
fiecăreia, în funcție de resursele de care dispunea țara. În pofida speranțelor, criza din 
sănătate, cu consecințe ramificate în toate sferele vieții, nu s-a dovedit a fi una egaliza-
toare a rolului femeii și a bărbatului. numeroși cercetători s-au preocupat de așa-numitul 
„she-cession” [1, 2], adică o recesiune de pe urma căreia femeile au avut mult mai mult 
de suferit decât bărbații în toate cele mai importante dimensiuni ale vieții. 

În anul 2020, alon t. [1], alături de alți cercetători, evidenția că o provocare impe-
rativă sub aspectul cercetărilor, în viitor, va fi evaluarea impactului recesiunilor cauzate 
de pandemie în țările cu venituri medii și în cele în curs de dezvoltare. condițiile econo-
mice diferite prin prisma veniturilor, participarea femeilor pe piața muncii, posibilitatea 
de a lucra de la distanță sunt aspecte care se așteptau să se manifeste diferit în țările în 
curs de dezvoltare, în ceea ce privește impactul recesiunii determinate de pandemie și 
compromisurile în materie de politici [1]. 

În comparație cu bărbații, femeile au o capacitate mai mică de a absorbi șocurile 
economice, deoarece au venituri și economii mai mici, dar și securitatea locului de 
muncă este mai slabă, iar în sectorul informal acestea sunt suprareprezentate [3]. În 
circumstanțele deja existente, pandemia nu a făcut decât să exacerbeze situația nefavora-
bilă și fragilă a femeilor, plasându-le într-o situație și mai primejdioasă, cu repercusiuni 
inechivoce asupra egalității de gen [4]. 

autoritățile din fruntea statelor dezvoltate au întreprins, în contextul covID-19, 
intervenții de politici colosale, fără precedent, într-o situație în care părți majore ale eco-
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nomiei au fost nevoite să se închidă, trimițând acasă milioane de muncitori pe o perioadă 
nedeterminată de timp [5]. Iar pe măsură ce covID-19 se răspândea dramatic în țările 
mai puțin dezvoltate, factorii de politici au recurs la punerea în aplicare a unor măsuri 
asemănătoare cu cele din țările dezvoltate, instituind așa-numitul „lockdown” – izolarea 
la domiciliu. Însă a devenit clar că intervențiile de politici întreprinse în lumea în curs de 
dezvoltare nu puteau să le imită, pur și simplu, pe cele din lumea dezvoltată [5]. 

Dar „lockdownul” instituit, simulând practica țărilor mai avansate, a însemnat în-
chiderea parțială sau totală a unor instituții publice (cum ar fi suspendarea procesului 
educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ), limitarea serviciilor prestate de unele 
instituții ale statului doar la cele de necesitate stringentă, încetarea activității antrepre-
noriale a unor operatori economici, măsuri care – la rândul lor – au însemnat pierderi 
de locuri de muncă, de surse de venit sau a unei părți din venit, conviețuirea compactă 
în gospodăriile cu membri multipli, stres psihoemoțional, mobilitate redusă, iar toate 
acestea, au continuat să se ramifice în alte forme de consecințe. 

Intervențiile de politici față de pandemie în țările în curs de dezvoltare ar trebui să 
difere de cele din vest, având în vedere caracteristicile lor net diferite [5]. cercetătorii 
atenționează că politicile elaborate ar trebui să fie adaptate peisajului economic și de-
mografic care caracterizează țările cu venituri mici. guvernarea acestor țări nu are capa-
citatea fiscală de a efectua transferuri substanțiale către segmente majore ale populației 
pentru perioade îndelungate de timp [5]. astfel, femeile – un grup al societății deja într-o 
situație mai vulnerabilă – nu pot miza pe un ajutor semnificativ din partea statului, fiind 
lăsate să se descurce cu forțele proprii, care sunt însă slăbite și se prăbușesc sub greutatea 
responsabilităților familiale, insecurității ocupaționale, lipsei de economii și a normelor 
patriarhale adânc înrădăcinate [5]. Sărăcia și deznădejdea sunt și precursori ai violenței, 
care, la rândul lor, erodează egalitatea de gen. 

cercetătorii vorbesc despre cinci caracteristici demografice și economice impor-
tante care diferă de la o țară la alta în moduri pe care le consideră esențiale pentru 
înțelegerea felului în care intervențiile de politici de reacție la covID-19 ar trebui să 
difere în economiile în curs de dezvoltare: (i) populațiile mult mai tinere din țările în 
curs de dezvoltare; (ii) capacitatea fiscală mai mică în astfel de țări; (iii) informalitate 
mai răspândită; (iv) capacitatea mai scăzută a acestor țări de a asigura asistență medica-
lă; și (v) contacte mai frecvente de la persoană la persoană, precum și o prevalență mai 
mare a conviețuirii intergeneraționale [5]. Soluțiile trebuie să reflecte o luare în calcul 
a tuturor acestor factori. Femeile în țările în curs de dezvoltare care, deja fiind într-o 
poziție de vulnerabilitate, întâmpină și mai multe dificultăți în lumina caracteristicilor 
sus-menționate. 

Un mod evident în care informalitatea leagă mâinile guvernelor din economiile cu 
venituri mici este că le reduce capacitatea de a colecta impozite suplimentare și de a face 
transferuri. În republica Moldova, în perioada 2015- 2020 pierderile fiscale generate de 
economia neobservată au crescut de la 8,9 mld. lei până la 15 miliarde lei anual [6].

există mai multe abordări, chiar și în țările cu venituri mici, de a crea spațiu fis-
cal pentru finanțarea protecției, printre care (i) creșterea veniturilor din impozite; (ii) 
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extinderea acoperirii asigurărilor sociale și a veniturilor contributive; (iii) eliminarea 
fluxurilor financiare ilicite; (iv) realocarea cheltuielilor publice; (v) utilizarea rezer-
velor valutare fiscale și ale băncilor naționale; (vi) gestionarea datoriei: împrumuta-
rea și restructurarea datoriei existente; (vii) adoptarea unui cadru macroeconomic mai 
adaptabil; și (viii) creșterea ajutorului și transferurilor aoD (asistență oficială pentru 
dezvoltare) [7].
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