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PROFESORUL GHEORGHE GON�A LA VÂRSTA DE 60 DE ANI 
Conf. univ. dr. Sergiu Mustea�� , Conf. univ. dr. Silvia Chicu 

Catedra Istoria Românilor U.P.S. „Ion Creang�” 
 

Profesorul Gheorghe Gon�a, 
reprezentant de vaz� al �colii istorice din 
Republica Moldova, specialist de autoritate 
în istorie medie, împline�te pe 10 noiembrie 
2008 frumoasa vârst� de 60 de ani.  

S-a n�scut în satul P�n��e�ti, raionul 
Str��eni, în familia lui Vasile �i a Elenei 
Gon�a la 10 noiembrie 1948, fiind al doilea 
copil �i unicul fecior – mo�tenitorul �i 
continuatorul neamului. 

Cu toate c� �inea foarte mult la 
ba�tin�, dup� absolvirea �colii medii din satul 
natal, ia calea studiilor – o cale lung� �i plin� 
de realiz�ri frumoase.  

În 1971 Gh. Gon�a absolve�te cu 
succes Universitatea de Stat din Moldova. 
Conform politicii de cadre din acea perioad�, 
când accesul persoanelor originare din 
mediul rural la institu�iile de cercetare era 
limitat, tân�rul specialist Gheorghe Gon�a 
este repartizat la serviciu în or��elul 
Nisporeni, în calitate de profesor de istorie. 
Soarta îns� îi rezervase altceva. La insisten�a 
directorului adjunct al Institutului de Istorie 
al Academiei de �tiin�e, profesorului Boris 
Vizer – fost pre�edinte al Comisiei de Stat la 
USM (1971), Gh. Gon�a este angajat ca 
cercet�tor �tiin�ific inferior la Institutul de 
Istorie al Academiei de �tiin�e din R.S.S.M  

În 1972-1973, pe parcursul a �ase luni, 
tân�rul cercet�tor este trimis într-un stagiu la 
Institutul de Slavistic� �i Balcanistic� al 
Academiei de �tiin�e din URSS. În 1973-
1977, î�i face studiile de doctorat în cadrul 
Institutului de Istorie al Academiei de �tiin�e 
din R.S.S.M., specializându-se în domeniul 
istoriei politice a Evului Mediu. A sus�inut 
teza de doctorat în 1982.  

Din 1983, doctorul în istorie 
Gheorghe Gon�a a fost invitat s� �in� 
prelegeri la facult��ile de istorie ale U.S.M. �i 
U.P.S. „Ion Creang�”. În 1992, într-o 
perioad� de transform�ri radicale în �tiin�a 
istoric� �i în înv���mântul istoric din 
Republica Moldova, devine �ef al nou-createi 

Catedre de Istorie a Românilor a Facult��ii de 
Istorie �i Etnopedagogie a Universit��ii 
Pedagogice de Stat „Ion Creang�” din 
Chi�in�u, unde activeaz� pân� în prezent.  

Gheorghe Gon�a întotdeauna a îmbinat 
cu mult succes activitatea didactic� cu 
cercetarea. În anul 1993, a sus�inut teza de 
doctor habilitat în istorie cu tema „�ara 
Moldovei în contextul politicii otomane: 
rela�iile interna�ionale �i mi�carea de 
eliberare (a doua jum�tate a secolului al XV-
lea – secolul al XVI-lea)”. Problematica 
�tiin�ific� abordat� de c�tre prof. univ. Gh. 
Gon�a se axeaz� pe rela�iile interna�ionale ale 
��rii Moldovei în sec. XV-XVI, istoria gândirii 
politice medievale, precum �i pe didactica 
pred�rii istoriei în �coal�. Investiga�iile sale au 
fost efectuate atât în cadrul Institutului de Istorie 
al A.�.M. (1971-1992), cât �i la Catedra de 
istorie a românilor, U.P.S. „Ion Creang�” 
(1992-2008). Este autor �i coautor a mai multe 
lucr�ri de specialitate: �apte monografii, trei 
culegeri �tiin�ifice, un manual universitar, 12 
programe, 15 manuale �colare �i peste 80 de 
articole �i teze de comunic�ri �tiin�ifice. În 
calitate de pre�edinte �i membru a diverse 
colegii de redac�ie, Gheorghe Gon�a a 
participat la redactarea a 25 de lucr�ri 
�tiin�ifice. De asemenea, savantul a �inut 
comunic�ri la circa 50 de conferin�e �tiin�ifice 
na�ionale �i interna�ionale. 

Pentru a ob�ine astfel de rezultate, a 
fost necesar� o munc� asidu� de documentare 
la institu�ii �tiin�ifice din �ar� �i de peste 
hotare. Astfel, savantul a efectuat un stagiu de 
documentare �i cercetare la Institutul de 
Slavistic� �i Balcanistic� al Academiei de 
�tiin�e al Rusiei, unde a descoperit, a analizat �i 
a pus în circuitul �tiin�ific izvoare inedite din 
fondurile Arhivei Centrale de Stat a Actelor 
Vechi din Moscova: fondul 389 (Metrica 
Lituanian�), dosarele 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30; fondul 
89 (Rela�iile Rusiei cu Turcia), dosarul 1; fondul 
123 (Rela�iile Rusiei cu Crimeea), dosarele 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pentru a completa 
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informa�iile privitoare la statutul politico-
juridic al Moldovei în raport cu Imperiul 
Otoman �i la problema "capitula�iilor" moldo-
otomane, a realizat un program amplu de 
cercetare a izvoarelor sec. al XVIII-lea din 
Arhiva Politicii Externe a Rusiei, fiind 
valorificate fondurile „Rela�iile Rusiei cu 
Turcia” �i „Misiunea din Constantinopol”. De 
asemenea au fost studiate fondurile Arhivei 
Centrale Istorico-Militare din ora�ul Moscova.  

Profesorul Gheorghe Gon�a a întreprins 
�i un program larg de documentare în Arhivele 
Na�ionale ale României din Bucure�ti, 
cercetând microfilmele fondurilor de izvoare 
române�ti care se afl� în arhivele din Polonia, 
Rusia, Austria, Italia, Germania, Bulgaria, 
Iugoslavia �i Turcia. Aceast� baz� documentar� 
a fundamentat direc�ii noi de cercetare �i a 
permis studierea unor aspecte mai pu�in 
cunoscute în �tiin�a istoric�. L�rgirea bazei 
documentare a generat noi perspective de 
studiere a istoriei Moldovei în contextul istoriei 
europene �i universale. 

De�i împov�rat de investi�ia de timp �i 
energie în diferite func�ii academice �i 
administrative pe care le-a îndeplinit �i le 
îndepline�te în continuare, preocup�rile sale 
�tiin�ifice s-au concretizat într-un �ir de studii 
privind istoria medie a românilor. 

În lucr�rile sale, profesorul Gheorghe 
Gon�a relev� importan�a politic� �i strategic� a 
��rii Moldovei în contextul rela�iilor 
interna�ionale. În Evul Mediu, prin Moldova se 
deschidea calea spre Marea Neagr� �i gurile 
Dun�rii. Luarea în st�pânire a acestui spa�iu 
însemna un control efectiv asupra marelui drum 
comercial euroasiatic. Totodat� puteau fi 
dobândite importante resurse economice, 
militare �i beneficii politice. Situa�ia 
geopolitic� i-a impus Moldovei medievale un 
statut interna�ional aparte, determinat de 
interesele marilor puteri cre�tine �i ale marii 
puteri islamice de la sud. Impactul hot�râtor 
asupra situa�iei Moldovei l-au avut raporturile 
acesteia cu Poarta Otoman� – principala putere 
feudal-militar� a timpului. Gheorghe Gon�a 
trateaz�, dintr-un punct de vedere nou, rolul 
tributului în procesul de includere a ��rii 
Moldovei în sfera de influen�� a Por�ii. Se 
constat� c� plata haraciului, stabilit în 1456, a 
influen�at politica Moldovei, bazat� pe tactica 

tradi�ional� de balansare între statele mari 
vecine: Regatul Polon, Regatul Maghiar �i 
Poarta Otoman�. O nou� etap� în raporturile 
moldo-otomane începe la mijlocul sec. al XV-
lea. Politica extern� a Moldovei în aceast� 
epoc� constituie obiectul de studiu predilect al 
profesorului Gheorghe Gon�a. 

Bun cunosc�tor al culturii �i civiliza�iei 
medievale, Gh. Gon�a propune o perspectiv� în 
care gândirea politic� medieval� este 
considerat� în context istoric, conform 
atitudinilor mentale ale oamenilor epocii, cu 
aplicarea unor criterii de apreciere obiective. 
Aceasta îi permite s� emit� judec��i originale în 
interpretarea unor chestiuni deja consacrate, de 
exemplu privind tributul sau capitula�iile. 

Gh. Gon�a poate fi numit investigator al 
unei epoci, deoarece în lucr�rile sale a efectuat o 
analiza ampl� a cursului politic al Moldovei în a 
doua jum�tate a sec. al XV-lea. Conflictul 
moldo-otoman �i moldo-muntean din anii 70 ai 
sec. al XV-lea amenin�a grav interesele 
Imperiului Otoman. Cercet�rile savantului 
permit formularea concluziei c�, prin stabilirea 
frontului danubiano-pontic, Moldova devine 
veriga principal� a coali�iei antiotomane. 
Inten�ia sultanului de a transforma �ara 
Moldovei în pa�alâc a fost anulat� de victoria 
str�lucit� de la Vaslui, la 10 ianuarie 1475, 
care a demonstrat Imperiului Otoman �i 
Europei c� Moldova reprezint� o important� 
for�� ostil� Por�ii. R�zboiul din 1484 �i 
incursiunile turce�ti din 1485-1486 au afectat 
capacitatea de ap�rare a ��rii. Ulterior, sultanul 
va folosi atât o�tirile otomane, cât �i pe cele 
t�tare, concentrate la hotarele Moldovei, 
impunând o lupt� pe mai multe fronturi. 

În timpul incursiunilor otomane din anii 
1485-1486, pentru prima oar� turcii aduc cu ei 
un pretendent la tronul Moldovei – Petru 
Hronota. Se face o încercare de a supune 
Moldova prin schimbarea lui �tefan cel Mare 
cu un domnitor docil sultanului. În opinia 
profesorului Gheorghe Gon�a, se trece de la 
inten�ia transform�rii Moldovei în pa�alâc la 
cea a unei supuneri graduale �i continui. 
Aceasta va fi strategia otoman� adoptat� fa�� de 
Tara Moldovei. Cercetarea evenimentelor din 
perioada 1485-1486 �i de mai târziu i-a permis 
savantului s� sesizeze apari�ia unor noi 
elemente în rela�iile moldo-otomane. Prin 
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tactica „Divide et impera!” Imperiul Otoman a 
cauzat cu succes fr�mânt�ri interne între 
partidele boiere�ti grupate în jurul unor 
pretenden�i la tron. În acela�i timp, prin 
schimbarea cursului politicii externe a 
Moldovei, �tefan cel Mare a ob�inut un statut 
favorabil al ��rii în raport cu Poarta. Acceptând 
unele concesii (cedare teritorial�, majorarea 
haraciului), �tefan cel Mare asigura p�strarea 
institu�iilor fundamentale ale fiin�ei statale, 
politice �i spirituale a ��rii Moldovei.  

O analiz� minu�ioas� a izvoarelor i-a 
permis lui Gheorghe Gon�a s� înainteze teza 
precum c�, la începutul deceniului al doilea al 
secolului al XVI-lea, Bogdan al III-lea 
îndeplinea noi obliga�ii fa�� de puterea 
otoman�. De jure sultanul, odat� cu începerea 
pl��ii tributului, se consider� suzeran al 
Moldovei, îns� de facto, abia din deceniul al 
doilea al secolului al XVI-lea, se atest� 
primele elemente ale dependen�ei vasalice a 
��rii Moldovei fa�� de Poarta Otoman�. 

Cercetarea minu�ioas� a evenimentelor 
din 1512-1538 a permis înaintarea, pentru 
prima dat�, a concluziei c� domnitorii 
moldoveni au acceptat doar suzeranitatea 
formal� a sultanului, Moldova continuând 
s�-�i p�streze în aceast� perioad� libertatea 
real� de a promova o politic� extern� proprie 
�i utilizând, în mare m�sur�, rela�iile de 
vasalitate fa�� de Poart� în propriile interese. 

În contextul raporturilor moldo-
otomane anul 1538 constituie un moment 
de cotitur�. În ultimul timp, în �tiin�a istoric� 
este contestat� importan�a anului 1538 ca 
punct marcant în involu�ia statutului politico-
juridic al Moldovei. Istoricul Gheorghe Gon�a 
combate aceast� idee, aducând argumente 
temeinice. În opinia sa, cu campania 
sultanului din 1538 se încheie procesul de 
supunere a ��rii Moldovei Imperiului 
Otoman. 

 Situa�ia politic� intern� �i extern� de 
la nordul Dun�rii Inferioare este fructificat� 
de Poart� pentru a-�i stabili în zon� domina�ia 
efectiv�. Din considerente politice �i 
economice, sultanul Suleyman Magnificul a 
considerat oportun s� respecte principiile 
ini�iale ale raporturilor moldo-otomane, 
conchide Gh. Gon�a, astfel fiind favorizat� 
men�inerea fiin�ei politice a Moldovei. 

Statutul de dar-ul ahd începe s� fie interpretat 
în sens restrictiv. Izvoarele informeaz� c� tot 
mai des domnul este impus s� ac�ioneze de 
jure �i de facto în numele �i în baza puterii 
suzerane a sultanului. Influen�a otoman� se 
resimte �i pe plan mental la nivel de elit� 
politic� �i social�, în ceremonialul domnesc, 
în costumul de la curte, în modul de trai. 

În acest sens, Gheorghe Gon�a atribuie 
o importan�� aparte perioadei de tranzi�ie: 
1538-1574 (trecerea de la regimul suzeranit��ii 
formale a Por�ii asupra Moldovei la cel al 
suzeranit��ii restrictive). Cercet�rile sale 
au ar�tat c� supunerea efectiv� nu s-a 
datorat neap�rat cre�terii cuantumului 
haraciului �i a celorlalte obliga�ii economice, 
a�a cum era acceptat în istoriografie, ci 
modului în care s-a manifestat dependen�a 
politic� a Moldovei fa�� de Imperiul Otoman. 
Pentru a eviden�ia politica deosebit� a 
sultanului în Moldova, prof. Gh. Gon�a a 
f�cut o analiz� comparativ� ampl� a politicii 
Por�ii în diferite regiuni din centrul �i sud-
estul Europei, eviden�iind generalul �i 
specificul.  

Un alt moment eviden�iat pentru 
prima oar� în lucr�rile lui Gheorghe Gon�a 
este dubla direc�ionare a politicii Por�ii în 
Moldova: consolidarea puterii domne��i �i a 
aparatului de stat �i totodat� constituirea 
mecanismului de supunere a Moldovei Imperiului 
Otoman începând cu 1538. Examinarea 
evenimentelor din 1538-1574 demonstreaz� 
c� la cele nou� însc�un�ri din aceast� 
perioad�, în trei cazuri, Poarta nu i-a 
confirmat în domnie pe lideri ai opozi�iei 
boiere�ti, ace�tia fiind declara�i uzurpatori ai 
puterii �i du�mani ai Înaltei Por�i. În aceast� 
optic�, Gh. Gon�a relev� necesitatea de a nu 
absolutiza interven�ia factorului otoman în 
istoria Moldovei, ci de a aprecia acest fenomen 
în mod nuan�at, în func�ie atât de evolu�ia 
puterii otomane ca atare, cât �i de situa�ia 
politic� a ��rii Moldovei. 

O aten�ie particular� Gheorghe Gon�a 
acord� problemei "capitula�iilor moldo-
otomane". S-a constatat c� stabilirea unui 
mecanism de reglare a rela�iilor moldo-otomane 
se bazeaz� pe existen�a unei în�elegeri vechi 
dintre domnii moldoveni �i sultanii turci, 
încheiat� în urma tratativelor bilaterale. 
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Aprecierea evolu�iei politicii externe a 
Moldovei dup� 1538 a permis înaintarea tezei 
conform c�reia rela�iile interna�ionale ale cur�ii 
de la Suceava �i Ia�i nu au evoluat liniar. Din 
contra, ele au urmat o linie curb�, drept rezultat 
al gradului de presiune a puterii suzerane �i de 
rezisten�� a vasalului. În acest context, Gh. 
Gon�a consider� ca important� politica 
special� a lui Suleyman Magnificul fa�� de 
dinastia mu�atin�, chestiune mai pu�in studiat� în 
literatura de specialitate. Poarta depunea mari 
eforturi pentru a limita prerogativele 
domnitorilor moldoveni în promovarea propriei 
politici externe. Astfel, în 1551 este turcit Ilias 
Rare�, ceea ce a gr�bit, f�r� îndoial�, înl�turarea 
de la domnie a dinastiei mu�atine. Urm�toarea 
ac�iune în acela�i scop este înf�ptuit� în 1574, 
când cu sprijinul �i concursul Por�ii, la tronul 
Moldovei este ridicat Petru �chiopul – un 
reprezentant al dinastiei Basarabilor din �ara 
Româneasc�. Odat� cu venirea lui Petru 
�chiopul la domnie, începe o etap� de apropiere 
politic�, economic�, militar� �i cultural� între 
Moldova �i �ara Româneasc�. Aceast� 
apropiere a constituit un antecedent al 
evenimentelor politice de la sfâr�itul sec. al 
XVI-lea – unirea T�rii Române�ti, Transilvaniei 
�i Moldovei sub conducerea lui Mihai Viteazul. 

În 2000, doctorul habilitat Gheorghe 
Gon�a a fost numit de Guvernul Republicii 
Moldova în func�ia de vicepre�edinte al unui nou 
organ central instituit în domeniul cercetare-
dezvoltare: Consiliul Suprem pentru �tiin�� �i 
Dezvoltare Tehnologic�. Astfel, în cariera 
profesorului Gheorghe Gon�a apare o nou� 
direc�ie de activitate – cea de management al 
�tiin�ei. El se include activ în elaborarea actelor 
legislative în sfera �tiin�ei în Republica 
Moldova, încât, în definitiv, �i prin efortul 
Dumnealui a fost adoptat� Legea despre 
informa�ia tehnico-�tiin�ific�, Legea despre 
inovare, Regulamentul cu privire la concursul 
pentru proiecte, granturi, programe de stat �.a. 

Din 1998 prof. Gh. Gon�a este pre�edinte 
al Consiliului �tiin�ific specializat pentru 
sus�inerea tezelor de doctor �i doctor habilitat în 
domeniul istoriei universale (07.00.03) de pe 
lâng� Universitatea Pedagogic� de Stat „Ion 
Creang�”. Domnia Sa a �inut �i �ine cursuri axate 
pe probleme de istorie medie la universit��ile din 
�ar� �i de peste hotare. Sub îndrumarea sa în 

calitate de conduc�tor �i consultant �tiin�ific au 
fost elaborate teze de licen��, de doctorat �i de 
doctor habilitat.  

În ansamblul disciplinelor 
preuniversitare, istoria este o prioritate �i se 
studiaz� la toate treptele de înv���mânt. 
Studierea istoriei în baza valorilor general 
umane �i na�ionale, a liberului cuget �i a 
obiectivit�tii �tiin�ifice contribuie la edificarea 
moral�, ajut� la în�elegerea tradi�iilor, educ� 
responsabilitatea fa�� de viitorul civiliza�iei 
umane. Istoria permite s� în�elegem evolu�ia 
omenirii în ansamblu, s� determin�m locul 
poporului nostru în cadrul umanit��ii. 
Înv���mântul istoric aduce o contribu�ie 
esen�ial� la educarea toleran�ei fa�� de alte 
popoare, culturi, religii, limbi etc. 

În ultimele dou� decenii, în Republica 
Moldova au avut loc mari transform�ri în 
înv���mântul istoric, cauzate de mai mul�i factori: 

1. studierea, pân� la începutul anilor 90, a 
cursului politizat de istorie a R.S.S. Moldovene�ti; 

2. lipsa unor manuale noi la istoria 
na�ional� �i universal�; 

3. lipsa de materiale didactice la istorie; 
4. lipsa programelor curriculare la 

istorie; 
5. lipsa unor standarde ale 

înv���mântului istoric; 
6. lipsa unor studii privind evaluarea 

rezultatelor �colare la istorie etc. 
 Antrenat în aceste schimb�ri esen�iale 
din domeniul didacticii istoriei în institu�iile 
preuniversitare �i universitare, profesorul 
Gheorghe Gon�a, începând cu anul 1995, a 
activat în calitate de coordonator al grupelor de 
lucru pentru elaborarea curriculum-ului 
preuniversitar la istorie pentru ciclul primar, 
gimnazial �i liceal din cadrul Ministerului 
Educa�iei �i Tineretului. Aceste grupe au 
elaborat programe curriculare la istorie la toate 
nivelurile de studii preuniversitare. Au fost 
editate: 12 programe curriculare 
preuniversitare, 15 manuale �colare, 2 caiete la 
manuale �colare �i 5 articole �tiin�ifice. Gh. 
Gon�a a participat cu referate la 10 conferin�e 
�tiin�ifice interna�ionale cu tematic� 
corespunz�toare. În 1999-2004 profesorul 
Gheorghe Gon�a a efectuat trei stagii de 
cercetare în Germania, la cunoscutul Institut de 
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Cercetare a Manualelor „Georg Eckert” din 
Braunschweig.  

 
Ast�zi profesorul Gheorghe Gon�a 

îmbin� cu succes munca didactico-
organizatoric� la Catedra Istoria Românilor a 
Facult��ii de Istorie �i Etnopedagogie a U.P.S. 
„Ion Creang�” cu activitatea de cercetare. 
Pentru al 12-lea an, el este �eful laboratorului 
�tiin�ific „�ara Moldovei în contextul rela�iilor 
interna�ionale”. Totodat� este coordonatorul 
proiectului „Via�a politic� �i social-economic� a 
��rii Moldovei �i a Europei de Sud-Est în opera 
�i activitatea lui D. Cantemir” din cadrul 
programei de stat „Dinastia Cantemir, 
polifonismul preocup�rilor �tiin�ifico-didactice” 
�i consultant �tiin�ific în proiectul „�ara 
Moldovei �i slavii de r�s�rit (a doua jum�tate a 
sec. XV – începutul sec. XVIII)”. 

Dl prof. Gh. Gon�a este membru al 
Comitetului pentru decernarea Premiului de Stat 
pentru Tineret în Domeniul �tiin�ei �i Tehnicii 

�i academician al Academiei Interna�ionale de 
�tiin�e a �colii Superioare din Moscova.  

În întreaga sa carier� Gheorghe Gon�a 
nu a fost exponentul autorit��ilor printre istorici, 
profesori �i studen�i, ci reprezentantul 
profesorilor �i studen�ilor în organele de 
conducere. 

Pentru meritele sale profesorului 
Gheorghe Gon�a i s-au decernat Premiul A.�.M. 
�i Titlul Onorific „Om Emerit”. 

Consider�m c� dezvoltarea direc�iilor 
�tiin�ifice cercetate de profesorul Gheorghe 
Gon�a va permite elucidarea multor probleme 
în �tiin�a istoric�. 

Colegii, discipolii �i prietenii îl felicit� 
pe distinsul profesor Gheorghe Gon�a cu ocazia 
împlinirii onorabilei vârste de 60 de ani, care 
marcheaz� o etap� important� din cariera sa 
profesional� �i îi ureaz�: La mul�i ani cu 
s�n�tate �i noi realiz�ri! 

 

Vivat, profesore! 

 
GON�A OT P�N��E�TI (CROCHIU GENEOLOGIC) 

 
Profesor,  doctor habilitat Gheorghe 

Gon�a, �eful Catedrei de Istoria Românilor, 
Facultatea de Istorie �i Etnografie de la 
Universitatea Pedagogic� de Stat „Ion 
Creang�”, s-a n�scut la 10 noiembrie 1948 în 
satul P�n��e�ti – Str��eni. 

S-a n�scut dup� 500 de ani de la prima 
atestare scris�, la 27 iulie 1448, a localit��ii sat 
vechi moldovenesc, cu nume ini�ial Volos�nii 
pe Bâc. Acest Volos�ni a fost un sat de r�ze�i, 
cu anumite p�r�i de mo�ie st�pânite de boierii 
Russo �i Donici. Posesiunea mixt�, pe la finele 
sec. al XVIII-lea �i începutul sec. al XIX-lea, 
conduse la nenum�rate ciocniri h�r��goase între 
r�ze�i �i boieri. La 13 august 1813, bun�oar�, 
precum scrie medelnicerul L. Rosseti de la 
departamentul I al guvernului regional 
basarabean, „to�i oamenii mo�ierului Iancu 
Russo au fost aspru pedepsi�i, iar casa lui din sat 
au distrus-o, iar pe Vasile Pan�� �i pe oamenii 
lui Iancu Russo i-au b�tut atât de tare, încât nu 
mai sunt speran�e c� se vor îns�n�to�i”. 

Omul lui Iancu Russo-Vasile Pan��, s-a 
îns�n�to�it dup� b�taia r�ze�ilor. Îns� urma�ii 
acestui Pan��, în anii urm�tori, s-au învrednicit 

s� reboteze satul Volos�ni �i lumea s� le 
înve�niceasc� numele lor genetic, zicându-i 
P�n��e�tii, mai ales când în urma lor au avut loc 
alunec�ri de teren, Volos�nii s-au cotilit în vale, 
iar r�ze�ii �i-au mutat casele pu�in într-o parte, 
pe vatra actual� a localit��ii. 

Satul P�n��e�tii �i-a schimbat vatra, îns� 
spiritul h�r��gos al r�ze�ilor a r�mas, ca o 
tr�s�tur� de caracter, la ni�te oameni care �i 
pân� ast�zi pe aici, dac� nu le atingi interesele, 
te întâmpin� cu inim� curat�, tr�iesc în bun� 
pace �i rela�ii de omenie, blânde�e �i h�rnicie, ca 
�i to�i ceilal�i tr�itori de pe malul Bâcului. 

Pe acest fundal istoric etno-social po�i 
pricepe de ce p�n��e�teanul Gh. Gon�a r�mâne a 
fi mereu un ins blând, cuminte �i harnic. Iar 
har�agul R�ze�esc, mo�tenit din str�mo�i 
r�mâne pitulat pân� când cineva ar avea de gând 
s�-i calce mo�iile sale. 

Neamul gon�e�tilor �i cel al ghi�ie�tilor 
(linia matern� a d-lui profesor) sunt atestate în 
actele localit��ii de peste trei secole. În acest 
r�stimp neamul Gon�a, în special, s�l��luie�te în 
Codrii Orheiului. O vi�� s-a strecurat spre 
Glodeni pe unde, la începutul sec. al XX-lea, 
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v�zu lumina zilei prestigiosul savant, specialist 
în istoria Moldovei – Alexandru Gon�a (1918-
1977). 

În evul mediu �i la începutul epocii 
moderne numele Gon�a (Con�ea) (de regul�, 
nume mic) este frecvent în multe acte scrise. La 
1529 bun�oar�, un Gon�ea vornic, fiul lui 
P�curar, nepot lui Cozma pârc�lab de Neam�, 
„�i-a pus sie-�i nume de domn”, tot pe atunci are 
o pierdere de p�mânt la Cobâlia. 

La 1552, Gon�ea, fiul Maru�c�i �i 
nepotul lui Cârstea diac vinde lui Gheorghe 
Logof�t seli�tea lui Dobrul la Turie. La 1598, 
Gon�ea din Cium�le�ti, comi�el, tat�l lui 
Gherman monah pe Ra�ca. La 1605, Gon�a, 
pop� la Sole�ti, e martor �i în pricin� pentru un 
vad de moar� cu Vasile N�d�baicu. 

Între aa. 1575-1621, numele mic Gon�a 
face corvoad� în onomastica satelor 
Dragomire�ti, Miânge�ti, Horcine�ti, Lânzi, 
Borze�ti, Cernute�ti, mai apoi - Oli�cabi, 
Alcedar, Bardar etc. 

La 1641, în Codrii Orheiului, la vânzarea 
satului Poc�e�ti, pe lâng� al�i „oameni consti�i” 
(c� numai ace�tea puteau fi martori la vânzare-
cump�rare) sau „oameni buni �i b�trâni” ia parte 
�i Gon�a din Tulbureni (sat disp�rut în p�r�ile 
Orheiului). 

Deci „oameni buni”, „oameni cinsti�i” 
fost-au s� fie gon�e�tii. Pretutindeni, dar mai 
ales în p�r�ile Str��enilor se punea la cale 
gospod�ria socialist�, nenea Vasile Gon�a, fiul 
lui Vladimir Gon�a (1877) �i nepotul lui 
Alexandru Gon�a, la cei 26 de ani, se gândi, c� 
al�turi de fete, ar fi bine s�-�i lase un urma� 
direct �i atunci, în 1948, ap�ru pe lume b�iatul 
tatei – Gheorghe. 

Legând tei de curmei, vorba str�veche, 
nenea î�i purta b�iatul prin �coli �i din �coal� în 
�coal�, mai mult prin Chi�in�u, pân� când îl 
f�cu profesor universitar, doctor habilitat, �ef de 
catedr� la una din prestigioasele Universit��i 
Pedagogice din Moldova, autor de programe, 
manuale �colare, un cuminte purt�tor al datinei 
�i credin�ei str�mo�e�ti.  

Dar ce m�rturisesc catagrafiile din 
oblastea Basarabiei despre neamul gon�esc din 
P�n��e�ti? 

Catagrafia din 1774 a satului Volos�nii, 
222 toat� suma caselor”, „12 – sc�dere 
rufeturile, îns� 4 scutelnici ai lui Clemente” 
(str�mo�ul lui Aureliu Busuioc, coborâtor din 
Russo �i Donici). Primul pe list� e scris, la 
rufeturi, Ilie Gon�a scutelnic, al�turi de popa 
Ion, Ursul sân popei, rupta�; Xhiric� Pan�� 
scutelnic, Costantin Pan��� scutelnic, Istrate 
P�n�� scutelnic, Todra�co Mândril� volintir. 

Catagrafia din 1835 îns�, scoate la iveal� 
faptul c� la 1750 la Volos�ni s-a n�scut 
scutelnicul Ilie Gon�a, care la 1783 îl na�te pe 
Agapie Gon�a, iar la 1787 – pe Ioan Gon�a. 

Agapie Gon�a, c�s�torit cu Vasilina (n. 
1787), are dou� fete (1814-Ecaterina, 1818-
Semina) �i un b�iat – Ilie (1823), tizul 
bunicului. 

Ioan sân Ilie Gon�a, îns� c�s�torit cu 
Panaghi�a (n. 1785), are 2 b�ie�i-Grigorie (1813) 
�i Ioan (1815) �i 2 fete – Uliana (1818) �i 
Elizaveta (1827). 

Unul din cei trei copii men�iona�i  
Grigorie (1813), Ioan (1815)   sau Ilie (1823) 
urmeaz� a fi p�rintele lui Alexandru Gon�a din 
P�n��e�ti, str�bunicul prof. Gh. Gon�a. 

În acest fel, spi�a neamului dlui profesor 
linie patern� este urm�toarea: Ilie Gon�a, 1748 – 
Ioan, 1778-Grigore, 1813-Alexandru 1854-
Vladimir, 1876-Vasile Gon�a, 1918-Gheorghe 
Gon�a, 1948, profesorul. 

Încreng�tura matern�, Ghi�iu, este 
urm�toarea: Sandul Ghi�iu , 1767-Eustratie, 
1802-Constantin, 1847-Vasile, 1885-Elena 
Ghi�iu, 1920-Gheorghe Gon�a, 1948. 

În aceast� tabl� genealogic�, la cei 60 de 
ani ai dlui profesor, face s� aliniem numele 
celor ce urmeaz� a-i continua, în mileniul ai 
treilea, neamul r�ze�esc, de urma�i p�n��e�teni, 
oarecum deja urbaniza�i: 2 feciori-Viorel 
(1972), medic-chirurg �i Alexandu, student 
(1987) �i 2 nepo�i – Mircea (1992) �i 
Gheorghi�� (1997). 
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Cartea neamului prof. Gheorghe Gon�a din P�n��e�ti 
- linia patern� �i matern� 

1788 Gon(e)a, Gon�a  
Nume de botez precre�tin 

 
1718…?....sân Gon�a                                                             1707 Ghi�iu, Ghi�iu 
patronomic 
  
 1737 …?...sân Ghi�iu 

 1748 Ilie Gon�a  
 
 
 

1778 Ioan Gon�a  1737 …?...sân Ghi�iu 
  

 
 

1813-1895 Grigorie 1767 Sandul Ghi�iu 
   
 
 

1854-1921 Alexandru= 1802 Eustratie 
Elizaveta   
 

 
 

1876 Vladimir= 1885 Vasile Ghi�iu 
Anastasia   

 
 

1918 Vasile Gon�a = 1920 Elena Ghi�iu 
 
 
 

1948 Gheorghe Gon�a = 1948 Maria tabac 
  

 
1972 Aurel 
 1987 Alexandru 

 
 
1992  Mircea 1997 Gheorghi�� 
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MIHAIL KOG�LNICEANU – PERSONALITATE ILUSTR� A NEAMULUI ROMÂNESC 

Sergiu Ro�ca, 
doctor habilitat în filosofie,profesor universitar. 

 
Orice na�iune î�i are personalit��ile sale 

renumite. Pentru na�iunea român� o asemenea 
personalitate este Mihail Kog�lniceanu (1817-
1891). El a fost un remarcabil func�ionar de stat 
�i om de �tiin��. Studiind la Universitatea din 
Berlin, M. Kog�lniceanu a ob�inut cuno�tin�e 
profunde în domeniul istoriei, dreptului, 
filosofiei. Tot aici a studiat �i limbile clasice, 
fizica, matematica, a ascultat prelegeri  despre 
Schiler �i Goethe. Concomitent se ocupa de 
sociologie, era pasionat de muzic�, literatura 
antic�, francez� �i german�. 
 La încheierea studiilor din Berlin a 
revenit în �ar� cu dorin�a fierbinte de a 
implementa aici progresul �i rena�terea 
na�ional�. S-a inclus activ în via�a literar�. 
Kog�lniceanu considera literatura drept un 
factor important pentru dezvoltarea în 
continuare a ��rii. 
 Kog�lniceanu este autorul a numeroase 
lucr�ri literare �i istorice: „Iluzii pierdute”, „Un 
întâi amor”, „Tainele inimii”, „Profesie de 
credin��”, „Cronicele României sau Letopise�ele 
Moldovei �i Valahiei”, „Sclavie, vecin�tate �i 
boieresc”, „Discursuri parlamentare din epoca 
unirii” etc. 
 M. Kog�lniceanu a acordat o mare 
aten�ie istoriei ca �tiin��. El, deseori, în lucr�rile 
sale scria c� istoria are o importan�� universal�, 
ea devine “m�sura sau metrul prin care se poate 
�ti dac� un popor prop��e�te sau dac� se 
înapoiaz�”. Marele  savant men�iona c� istoria 
leag� prezentul cu trecutul, c� ea devine o 
“icoan� a vremurilor”. Istoria, sublinia 
Kog�lniceanu, este unicul judec�tor nep�rtinitor 
�i  numai ea determin� la justa lor valoare 
faptele �i ac�iunile umanit��ii. 

M. Kog�lniceanu a pledat pentru o 
filosofie a istoriei interesant�, constructiv�, 
progresiv�. În timpul studiilor la Berlin el îi 
scria tat�lui c� preg�te�te doctoratul la filosofie. 
În activitatea �tiin�ific� �i literar� el, deseori, 
apela la filosofia Greciei �i Romei antice, 
accepta ideile filosofilor germani din sec. 
XVIII-XIX. 

Kog�lniceanu vorbea despre rolul for�ei 
divine în crearea lumii, sus�inea posibilitatea 
cunoa�terii lumii înconjur�toare. În crearea 
valorilor materiale �i spirituale punea accentul 
pe rolul ra�iunii umane, a activit��ii omului. 
 În anii 50 ai secolului al XIX-lea 
Kog�lniceanu considera unirea Principatelor 
Dun�rene drept problem� cardinal� în 
activitatea sa politic� �i publicistic�. 
 În anul 1860, când s-au format 
ministerele principatelor unite, Kog�lniceanu 
devine prim-ministru �i ministru al afacerilor 
interne. �i în anii urm�tori Kog�lniceanu a fost 
numit ministru al afacerilor interne, ministru al 
afacerilor externe, ambasador. 
 Aflându-se la putere, el s-a str�duit s� 
creeze condi�ii pentru dezvoltarea în continuare 
a economiei ��rii. M. Kog�lniceanu a fost 
autorul  proiectului despre reforma agrar� �i un 
lupt�tor activ pentru înf�ptuirea ei, el a mai fost 
autorul noii legi  electorale, a unui �ir de acte 
juridice. 
 M. Kog�lniceanu a fost unul din 
ini�iatorii în 1866 a Academiei Române, a fost 
ales membru al Academiei, iar mai apoi s-a aflat 
în fruntea ei. 
 Un loc important în activitatea social-
politic� a lui M. Kog�lniceanu l-au ocupat 
problemele îmbun�t��irii conducerii de stat �i a 
celei locale. În condi�iile grele ale vie�ii interne 
�i externe, Kog�lniceanu milita pentru 
organizarea statal� în baza  sistemelor 
progresiste de dezvoltare a ��rilor europene. 
 Înc� în anii 40 Kog�lniceanu milita 
pentru convocarea Adun�rii Na�ionale 
constituit� din reprezentan�ii tuturor p�turilor 
sociale. El considera c� Adunarea  Na�ional� 
trebuie s� aib� dreptul de ini�iativ� legislativ�, 
c� �edin�ele ei trebuie s� aib� loc cu u�ile 
deschise, public. El cerea s� participe toate 
p�turile sociale la un asemenea act important 
cum era alegerea domnitorului. 
 În general Kog�lniceanu era adeptul 
constitu�ionalismului �i parlamentarismului 
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considerând c� astfel se exprim� voin�a întregii 
na�iuni. 
 El critica formalismul organelor 
guvernante, acesta sta în calea adopt�rii la timp 
a unor proiecte de legi progresiste ce puteau 
deveni la momentul oportun legi cu putere de 
ac�iune.1 El era de p�rerea c� orice cet��ean are 
dreptul de a analiza �i critica  ac�iunile 
guvernului.2 Kog�lniceanu cerea ca to�i mini�trii 
�i func�ionarii s� poarte r�spundere pentru 
ac�iunile lor. El demonstra necesitatea 
îmbun�t��irii activit��ii administra�iei locale, a 
unor func�ionari de rând, lichidarea abuzurilor, a 
mitei, cerea de la institu�iile statale s� respecte 
drepturile legitime ale cet��enilor.3 
 În calitate de om politic �i de stat el 
afirma c� politica a devenit subiectul lumii 
contemporane. Politica este o flac�r� vie, 
sus�inea el, care aprinde gândirea �i toate 
ac�iunile. În politic� se concentreaz� ast�zi toate 
ideile. Din ea pornesc toate teoriile, proiectele 
diferitor sisteme, care bat permanent la u�a 
opiniei publice �i antreneaz� majoritatea 
oamenilor pe un drum nou.4 
 �i trebuie de spus, c� în ac�iunile sale 
politice Kog�lniceanu a �tiut  s� îmbine politica 
intern� �i cea extern� a ��rii, ac�iunile politice 
ini�iate de el întotdeauna se încununau cu 
succes. De altfel, men�iona c� politica pân� la 
urm� depinde de cantitatea de grâu5, adic� de 
economia ��rii. 
 Fiind un jurist �i un activist social-politic 
de vaz�, cerea ca legile statului s� prevad� 
anumite îndatoriri pentru toate p�turile sociale. 
Mai mult ca atât, el cerea ca ��ranii s� 
îndeplineasc� numai obliga�iile prev�zute de 
lege.6 
 El scria c� legile trebuie s� fie adev�rate, 
ci s� nu formeze un p�ienjeni� în care nimeresc 
mu�tele, iar g�rg�unii se salveaz�.7 
Kog�lniceanu era un adept sincer al 
democratiz�rii dreptului, judec�rii corecte a 
                                                 
1 M. Kog�lniceanu. Discursuri parlamentare din epoca 
unirii. Buc., 1959, p.311. 
2 Idem. pag.197. 
3 Idem. pag.286. 
4 M.Kog�lniceanu. Tainele inimii. Buc., 1964, p.258. 
5 M. Kog�lniceanu. Tainele inimii, p.261. 
6 M. Kog�lniceanu. Discursuri parlamentare din epoca 
unirii. Buc.1959, p.235. 
7 M. Kog�lniceanu. Opere alese. ESM, Chi�in�u, 1966, 
p.167. 

tuturor procedurilor, indiferent de clas� a 
inculpatului. El era de p�rere c� orice lege e 
bun� atunci când are aceea�i m�sur� pentru to�i 
cet��enii, legisla�ia cere ca to�i s� fie egali în 
fa�a legii.8 Kog�lniceanu cerea lichidarea 
privilegiilor de clas�, era adeptul egalit��ii 
tuturor p�turilor sociale �i de reglementare a 
impozitelor. El era revoltat c� sistemul 
impozitar existent nu prevede pl�tirea 
impozitelor de c�tre to�i cet��enii, în dependen�� 
de avere, inclusiv de c�tre boierii mari. 

Kog�lniceanu spunea c� în vechea 
Moldov� erau timpuri când to�i moldovenii 
participau egal la satisfacerea nevoilor statului, 
to�i pl�teau impozitele. Marele logof�t �i to�i 
ceilal�i, fiecare pornind de la mijloacele sale, 
participau la toate necesit��ile ��rii. 
 El insist� s� nu fie m�rite impozitele, ca 
s� nu se introduc� altele noi din voia unuia sau 
altui func�ionar de partid. În acest sens el d�dea 
drept exemplu sistemul legislativ al Angliei. 
Acolo, înainte de a schimba ceva în legi, în toat� 
�ara se organizeaz� studierea opiniei publice în 
aceast� chestiune. Toate procesele verbale, 
rapoartele se public� în pres� pentru a fi 
discutate �i numai dup� aceasta parlamentul 
adopt� hot�rârea decisiv�.9 Kog�lniceanu a 
inten�ionat s� realizeze un sistem legislativ pe 
baze democratice  �i în Principatele Dun�rene. 
Fiind om de stat, el a propus un �ir de legi care 
limitau privilegiile boierilor, i-a impus s�-�i 
asume un �ir de impozite. 
 �inând s� realizeze reforma sistemului 
electoral, Kog�lniceanu considera c� ea trebuie 
s� se bazeze pe un anumit cenz al averii, diferit 
la sate �i ora�e.10 El considera  
prematur� introducerea în �ar� a dreptului 
universal, referindu-se la ignoran�a majorit��ii 
covâr�itoare a popula�iei, mai ales a ��r�nimii. 
M�rimile cenzurilor de avere propuse de 
Kog�lniceanu au l�rgit neîndoielnic cercul 
aleg�torilor, au dat drepturi nu numai mo�ierilor 
�i burgheziei mari, dar �i celei medii, par�ial 
celei mici, de asemenea �i me�te�ugarilor 
înst�ri�i de la ora�, unei p�r�i de ��rani. Merit� 
aten�ie propunerea lui Kog�lniceanu despre 

                                                 
8 M. Kog�lniceanu. Profesie de credin��. Buc., 1962, 
p.170. 
9 M. Kog�lniceanu. Tainele inimii. Buc., 1964, p.284. 
10 M. Kog�lniceanu. Discursuri parlamentare din epoca 
unirii. Buc., 1959, p.176. 
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faptul c� cenzul de avere pentru dreptul 
electoral s� fie mai mare decât cel cu dreptul de 
a fi ales. În acest mod Kog�lniceanu considera 
c� în aparatul de stat vor fi ale�i nu numai 
oamenii boga�i, dar �i cei talenta�i, capabili de a 
conduce �ara.11 El critica combina�iile politice 
ale boierilor �i presiunea lor în timpul alegerilor 
asupra aleg�torilor de rând, cerând ca 
regulamentul cu privire la alegeri s� fie 
respectat atât de cei puternici cât �i de cei slabi, 
guvernul s� nu intervin� în alegeri, ci numai s� 
supravegheze ordinea desf��ur�rii lor.12 
 Kog�lniceanu aborda chestiunea cu 
privire la ordinea recrut�rii în armat� �i critica 
legile existente conform c�rora în armat� erau 
lua�i numai feciorii de ��rani, iar celelalte p�turi 
erau scutite de îndeplinirea acestei datorii 
importante fa�� de stat. El era adeptul realiz�rii 
datoriei militare de c�tre toate clasele. 
 În lucr�rile sale �tiin�ifice �i discursurile 
parlamentare el sublinia permanent c� n-au 
existat �i nu exist� probleme mai complicate 
decât cea ��r�neasc�, a propriet��ii funciare �i a 
lucr�torilor agricoli, subliniind c� de rezolvarea 
lor depinde soarta ��rii.13 
 Kog�lniceanu sublinia c� ��r�nimea este 
cea mai important� �i mai necesar� clas� a 
societ��ii, cel mai puternic element al ei, ��ranii 
sunt baza statului, bog��ia �i puterea lui.El era 
revoltat de via�a grea a ��ranilor, ar�ta cât de 
grea este munca, cât de sc�zut este nivelul 
material al traiului lor. 
 Cerând împropriet�rirea ��ranilor, 
Kog�lniceanu îl cita pe Nicolae B�lcescu: “Cine 
nu are proprietate, acela nu poate aduce folos 
societ��ii. Nu se  poate s� uit�m, c� acest 
principiu al propriet��ii private a creat 
agricultura, comer�ul, industria �i toate  
comorile civiliza�iei”.14  

Kog�lniceanu cerea cu insisten�� 
lichidarea boierescului �i eliberarea ��ranilor de 
sub dependen�a feudal�, împropriet�rirea lor cu 
p�mânt pentru o mic� r�scump�rare. El înainta 
cerin�e de a îmbun�t��i situa�ia ��ranilor, pleda 

                                                 
11 Idem, p.133. 
12 Idem, p.203-205. 
13 Idem, p.54. 
14 N. B�lcescu. Opere, vol.I, 1953, p.277. 
 15 M.Kog�lniceanu. Discursuri parlamentare din epoca 
unirii, p.287. 
 

pentru transformarea lor din ma�ini de 
producere a grâului �i porumbului în adev�ra�i 
cet��eni.15 
 Drept r�spuns la critica anumitor cercuri, 
care-l numeau comunist, socialist, Kog�lniceanu 
zicea: “Comunismul! El exist� doar în 
închipuirea celor surzi la glasul drept��ii, celor 
orbi în fa�a  reformelor, ce se realizeaz� în toate 
��rile”.16 El prevenea c� ideile comuniste apar 
acolo unde ��ranii sunt lipsi�i de proprietate, 
acolo unde ei sunt în situa�ie de proletari. 
 Kog�lniceanu era un adept pasionat al 
propriet��ii private, de aceea a subliniat nu o 
singur� dat�, c� e departe de ideea de a înc�lca 
dreptul sfânt al propriet��ii. El socotea 
proprietatea privat� drept baz� a societ��ii, 
ar�tând c� de num�rul proprietarilor depinde 
soarta ��rii. Legea agrar�, autorul c�reia era 
Kog�lniceanu, a fost adoptat� în anul 1864. În 
lupta pentru realizarea transform�rilor agrare s-
au manifestat concep�iile democratice ale lui 
Kog�lniceanu. Reforma agrar� a influen�at 
pozitiv asupra dezvolt�rii social-economice a 
��rii. M. Kog�lniceanu �i-a iubit cu ardoare 
poporul, na�iunea. El dorea s�-�i vad� �ara 
civilizat�, egal� cu ��rile înaintate. De aceea 
cerea s� se dezvolte tot ce e mai bun, ce a avut 
poporul în trecut, s� se întrevad� cu 
perspicacitate viitorul; dezvoltarea, spunea 
Kog�lniceanu, este leg�tura timpurilor, spirala 
dezvolt�rii societ��ii omene�ti.17 
 Probabil sub influen�a lui Hegel, el î�i 
exprim� gândul c� istoria dezvolt�rii omenirii �i 
a culturii sale poart� un caracter de dezvoltare în 
spiral�, c� nimic nu apare pe loc gol, c� �ara ce 
dore�te s� fie cu adev�rat civilizat� trebuie s� se 
bazeze pe tot ce e progresist în trecut. 
 Kog�lniceanu se revolt� c� unii 
contemporani de-ai s�i încercau s� exagereze 
nivelul civiliz�rii ��rii, dezvoltarea ei economic� 
�i cultural�. Despre ce fel de civiliza�ie poate fi 
vorba, când  cea mai mare parte a popula�iei se 
afl� în situa�ia de robi, când  cultura se limiteaz� 
la luciul superficial creat de m�rfurile str�ine 
importate.18 El era adeptul folosirii de peste 
hotare numai a ceea ce îmbog��e�te �ara, ce i-ar 
aduce folos real. 
                                                 
 
16 M.Kog�lniceanu. Scrieri alese. Buc., 1956, p.337. 
17 Idem, p.149. 
18 M. Kog�lniceanu. Profesie de credin��, p.99. 
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Civiliza�ia, spunea Kog�lniceanu, este 
unitatea succeselor �tiin�ifice �i politice. De 
aceea, oricare ar fi succesele �tiin�ei, artelor, 
industriei, dac�  popula�ia e lipsit� de drepturi 
cet��ene�ti, atunci �i civilizarea e incomplet�. 
Cre�terea civiliz�rii, spunea el, este direct 
propor�ional� cu cre�terea egalit��ii în fa�a 
legilor sociale. Kog�lniceanu  era un adept 
convins al egalit��ii juridice a cet��enilor. 
 Mihail Kog�lniceanu acorda o mare 
aten�ie problemelor libert��ii personalit��ii, 
presei, cuvântului, emancip�rii femeii etc. 
Libertatea personalit��ii, spunea el, trebuie s� fie 
la fel atât pentru omul de stat cât �i pentru 
cet��eanul de rând, c�ci ea constituie condi�ia 
pentru crea�ia liber� a fiec�rui om. El considera 
necesar de a introduce în Constitu�ie asemenea 
schimb�ri care ar permite arestarea oric�rui om 
numai cu mandatul judec��ii, a exclude bunul 
plac când omul nevinovat poate fi arestat de 
orice administrator sau jandarm.19 
 Kog�lniceanu punea problema despre 
dreptul cet��enilor de a se uni în societate, dar 
cerea ca orice uniune �i adun�ri ale oamenilor s� 
se fac� în lini�te, f�r� g�l�gie �i, ce-i mai 
important, f�r� arme. Dac� asemenea adun�ri se 
petrec pe strad� trebuie s� se supun� poli�iei. 
Organiza�iile politice secrete trebuie interzise, 
considera el. Kog�lniceanu orienta �ara �i 
societatea spre necesitatea de a crea nu 
organiza�ii politice, ci dintre acelea care ar 
contribui la r�spândirea nout��ilor industriale, a 
noilor forme de comportament �i educa�ie 
social�. 
 Spa�iul acestui articol nu ne permite s� 
facem o analiz� desf��urat� a concep�iilor 
�tiin�ifice �i politice ale lui M. Kog�lniceanu. 
Dar �i ceea ce am spus mai  sus ne permite s� 
facem concluzia c� ideile, reflec�iile, doctrina 
politic� ale lui Kog�lniceanu prezint� ast�zi 
pentru noi un mare interes, ele orienteaz� pe 
fiecare cet��ean, om de stat, parlamentar cum s� 
ac�ioneze mai bine �i mai util în situa�ia social-
politic� dificil� de ast�zi.  
 
 
 

                                                 
19 M.Kog�lniceanu. Discursuri parlamentare din epoca 
unirii, p.115. 

Mihail Kogalniceanu – a brilliant personality 
of the Romanian people 

Each nation has its famous 
personalities. Foe the Romanian nation such a 
personality is Mihail Kogalniceanu (1817-
1891). He was an outstanding statesman and 
scientist M.Kogalniceanu paid great attention to 
history as a branch of science. He often wrote in 
his works that history has an universal 
importance, it becomes “the measure by which 
it can be khownif a people thrives or if it 
regresses”. The great scientist mentioned that 
history links the present to the past, that it 
becomes “an icon of the times”. 

M. Kogalniceanu pleaded for an 
interesting, constructive and progressive 
philosophy of history. During his studies in 
Berlin he wrote to his father that he was 
preparing to take his doctor's degree in 
philosophy. In his scientific and literary activity 
he often appealed to the philosophy of ancient 
Greece and Rome, he agreed to the ideas of 
German philosophers of the 18th and 19th 
centuries. 

M. Kogalniceanu's scientific, literary 
conceptions and political doctrine are still of 
great interest for us nowadays, they direct loch 
scientist statesman and member of Parliament 
how to act better and more useful in the 
nowadays difficult socio-political and economic 
situation. 
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ASPECTE LOGICE ÎN CROMATICA ARTEI POPULARE DIN MOLDOVA 
Rodica Ursachi,  

doctor în studiul artelor, 
 

Studierea atent� a problemei culorii ne 
permite s� conchidem c� viziunea artistic�, atât 
în arta plastic�, cât �i în cea popular�, este 
dirijat� de regulile dimensiunii ra�ionale. Privit� 
în ansamblu, modelarea plastic� a spa�iului 
compozi�ional scoate în relief respectarea 
anumitor legit��i optice ce au la baz� unitatea 
contrariilor. Aceste legit��i sunt aplicate, în arta 
popular�, dup� opinia mai multor cercet�tori, 
mai degrab� intuitiv decât con�tient[1]. A�adar, 
îmbinarea armonioas� a culorilor în câmpul 
compozi�ional implic� cunoa�terea dozajului �i a 
raporturilor juste ale rela�iilor dintre ele. 
Interac�iunea suprafe�elor colorate este axat� 
întotdeauna pe contrastul direct al culorilor calde 
�i a celor cu nuan�e reci �i temperate sau pe 
al�tur�ri de tonalit��i apropiate. Se poate 
observa c� în coloristica scoar�elor �i covoarelor 
culorile reci, mai ales albastru, ocup� suprafe�e 
relativ mici[2] �i sunt folosite, de cele mai multe 
ori, ca accent cromatic. De asemenea, aici se 
aplic� �i principiul contrastului cromatic 
simultan care, datorit� efectului optic, impune 
culorii schimbarea tonalit��ii �i a intensit��ii, în 
raport cu culorile care o înconjoar�[3]. Un aspect 
nu mai pu�in important este respectarea 
raporturilor tonale ale culorii, fapt ce dirijeaz� 
plasarea ornamentului în câmpul plastic al 
piesei. Gra�ie fenomenului de iradiere, culoarea 
de tonalitate deschis� ia din marginea suprafe�ei 
întunecate a fondului sau a altui element 
ornamental; ea devine aparent mai clar� �i 
urm�re�te totodat� o lizibilitate tonal� ce pune 
în valoare ornamentul. Aceast� modalitate de 
reprezentare a tonului �i a culorii permite 
efectuarea unui joc plastic al elementelor de 
aceea�i m�rime, imprimând astfel ansamblului o 
permanent� mi�care. Eviden�iindu-se puternic 
pe fundalul piesei, într-un caz, elementul 
decorativ expansiv se estompeaz� în altul �i 
tinde c�tre o contopire vizibil� cu coloratura 
spa�ial� a fondului, conferindu-i compozi�iei 
echilibru stabil, dar nu static. Aceast� 
conjunctur� faciliteaz� selec�ia unei culori 
congruente pentru interpretarea fundalului care 
pune în valoare motivele dispuse degajat în 

unitatea cromatic� a spa�iului conceput ca 
ansamblu de ac�iune a liniei �i formei. 

Dar aceast� încercare de analiz� 
cromatic� nu este suficient� pentru a contura 
particularit��ile coloristice ale ceramicii, 
arhitecturii, textilelor din Moldova �i Basarabia 
la hotarul secolelor XIX-XX, ele fiind mai bine 
depistate �i clarificate în urma unor explica�ii 
concludente �tiin�ific întemeiate. Pentru 
elucidarea mai concret� a acestor justific�ri, se 
va încerca o demonstrare cât de cât mai 
explicit�, cu ajutorul câtorva cromograme ce 
vor scoate în relief tr�s�turile coloristice ale 
textilelor �i ceramicii din sec. XIX-XX (Pl.: I-
IV), raportul între culorile calde, reci �i neutre 
etc. În baza rezultatelor ob�inute în urma 
efectu�rii acestor cromograme (desigur, ele 
fiind relative �i, într-o oarecare m�sur�, 
subiective), putem relata c� în sec. al XIX-lea, 
în cromatica textilelor din Moldova predomin� 
în fond dou� tonalit��i (brun� �i verde-albastr�), 
ele de�inând aproximativ 53% din întreg. O 
modificare cromatic� concesiv� în acest gen se 
sesizeaz� la sfâr�itul secolului al XIX-lea �i 
începutul secolului al XX-lea, când, ulterior 
introducerii coloran�ilor chimici, apare 
necesitatea unui fundal întunecat (pentru a 
reliefa ansamblul culorilor contrastante), 
culoarea prevalent� devenind cea neagr�.  Un alt 
aspect, nu mai pu�in important, dup� p�rerea 
noastr�, îl prezint� raportul culorilor calde, reci 
�i neutre. Plan�a III relev� cum coloristica 
textilelor din prima jum�tate a sec. al XIX-lea 
era prevalat� (cu aproape 51%) de tonalit��i 
calde, pe când în a doua jum�tate a secolului ea 
se caracterizeaz� printr-o cre�tere considerabil� 
a culorilor neutre (aproximativ 25%). Pe 
parcursul secolului al XX-lea, aceast� gam� 
favorit� este înlocuit� tot mai mult cu nuan�e 
reci (ale coloran�ilor chimici), ele impunându-se 
cu aproape 30% fa�� de cele calde �i neutre.  

Un alt gen, a c�rui palet� este esen�ial� în 
analiza cromaticii populare, este �i ceramica 
moldoveneasc� de la sfâr�itul sec. XIX - sec. 
XX. Plasat� în câmpul unei sistematiz�ri 
cromatice, ceramica moldoveneasc� sm�l�uit� 
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cu glazur� colorat� se eviden�iaz� prin 
preponderen�a culorii ro�ii a argilei (aproximativ 
72%) (Pl. IV (1)) în raport cu culoarea verde; 
dozaj caracteristic �i pentru ceramica cu smal� 
brun sau cafeniu. Culoarea ro�ie în piesele 
decorate cu angob� colorat� cedeaz� în favoarea 
culorilor albe, cafenii, verzi �i galben (ce 
servesc ca accent decorativ), care de�in în jur de 
32% din întreaga suprafa�� (Pl. IV, (II)). 

Din explica�iile expuse mai sus, 
urm�rind acela�i procedeu, se poate eviden�ia �i 
dominanta cromatic� în costum �i arhitectur� la 
r�scrucea secolelor XIX-XX. Îns�, din cauza 
caracterului variabil al portului, în cadrul 
fiec�rei zone, se creeaz� dificult��i la efectuarea 
cromogramelor. Cu toate acestea, asumându-ne 
r�spunderea �tiin�ific�, vom încerca s� 
caracteriz�m grupurile de culori caracteristice 
fiec�rei zone. Costumul popular din zona de 
nord a Basarabiei este dominat de culoarea 
neagr� a fotei �i ornamentului, de albul c�m��ii 
�i ocrul bundi�ei, celelalte culori fiind 
subordonate acestei tricromii. Un ansamblu 
cromatic asem�n�tor se întâlne�te �i în zona 
central�, singura excep�ie fiind echivalarea 
suprafe�ei deschise cu cea întunecat�. Raioanele 
din stânga Nistrului se caracterizeaz� printr-o 
prevalare a culorii negre sau albastre ce ocup� 
aproape toat� suprafa�a costumului: culor i i  
albe a c�m��ii revenindu-i mai pu�in de o 
cincime din spa�iul întreg. Iar costumul popular 
din regiunea de sud se particularizeaz� printr-o 
caracteristic� cromatic� aparte. Dominanta în 
cadrul acestui ansamblu este de�inut� de 
culoarea ro�ie �i brun� sau neagr�, celorlalte 
culori (albul, galbenul � .a.) revenindu-le 
aproape dou� treimi din suprafa�a pieselor. 

Cromatica arhitecturii populare 
basarabene din sec. al XIX-lea pân� la mijlocul 
sec. al XX-lea se bazeaz� pe utilizarea a trei-
patru culori [alb, negru, culoarea lemnului sau 
cafeniu �i foarte rar albastru], cu timpul îns�, 
prin a doua jum�tate a sec. al XX-lea, decorul 
cromatic se plaseaz� tot mai mult în câmpul 
unor modific�ri, care duc la diferen�ierea pe 
zone. R�mânând în zona distinctivului regional, 
nu se exclude �i paralela aplic�rii unui decor 
coloristic propriu celorlalte zone, demonstrând 
astfel o osmoz� a mentalit��ii �i preferin�elor 
estetice ��r�ne�ti. 

Pentru a ob�ine unele informa�ii 
privitoare la corela�ia culorilor din cadrul 
diferitor genuri de art� popular�, vom efectua o 
analiz� comparativ�, prin intermediul anumitor 
calcule matematice în baza exemplelor relatate 
în cartea cercet�torului A. Novac, "Metode 
statistice in pedagogie �i psihologie"[4]. Aceste 
metode statistice asigur� în cercetare "un control 
obiectiv al cercet�rilor experimentale, prin 
verificarea raporturilor dintre variabile �i 
permite exprimarea cantitativ� a unor 
caracteristici ale variabilelor �i avansarea unor 
explica�ii calitative asupra raporturilor dintre 
ele"[5]

. 

A�adar, ceea ce intereseaz� în primul 
rând este determinarea tr�s�turilor coloristice 
specifice diferitor genuri de art� popular�, 
rela�ie pe care o vom depista prin compararea 
valorilor reprezentative din fiecare grup aparte, 
�i anume prin determinarea mediilor dintre 
caracteristicile lor individuale în baza frecven�ei 
anumitor culori. Dup� A. Novac, media 
"sintetizeaz� într-o singur� expresie cantitativ� 
toate nivelurile individual concrete ale 
caracteristicii �i exprim� ceea ce este esen�ial �i 
tipic în dezvoltarea caracteristicii pentru o 
anumit� colectivitate"[6]. Deschizând o 
parantez�, vom ad�uga c� parametrii statistici 
(adic� cifrele c�p�tate) pot fi calcula�i doar cu 
aproxima�ie, pe baza rezultatelor ob�inute din 
experimente. Tot aici �inem s� men�ion�m c� 
datele primare ob�inute vor fi grupate în tabele 
�i diagrame �i prezentate în procente. Deci din 
anexa 1 ce indic� mediile dintre tonalit��ile cel 
mai des întâlnite în cromatica popular�, putem 
conchide c� media grupului de nuan�e cafeniiI 
din arta popular� este egal� cu 19,9II. 

În acela�i mod a fost ob�inut� �i media 
aritmetic� a frecven�ei culorilor ro�ii �i albe în 
arta popular�. Media general� a culorii ro�ii �i 
albe în arta popular� fiind de 18,3 si 18,8, si de 
6,2 în covor �i 8,1 în port (culoarea ro�ie) �i, 
respectiv, de 5,5 pentru culoarea alb� în ambele 
genuri (anexa 2). Dar s� nu uit�m c� în urma 
calculelor apare posibilitatea unei devieri de la 
valoarea individual� a caracteristicilor 
respective, ea având de obicei rolul evoc�rii cu 
mai mult� exactitate a gradului de variabilitate a 
diferitelor fenomene. �i în cazul nostru ne 
întâlnim cu o anumit� abatere de la media 
obi�nuit�. 
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Din calculele ob�inute în scopul 
concretiz�rii gradului de abatere standard 
(abatere medie p�tratic�) de la media 
înregistrat� a culorii cafenii în arta popular� în 
general (19,9) depist�m o deviere de 7,9%. 
Pentru a evita anumite controverse privitoare la 
caracterul general al expunerii rezultatelor 
abaterii medii p�tratice a culorii cafenii în arta 
popular�, s-a recurs la efectuarea unor calcule 
ce se refer� la anumite genuri concrete 
[�es�turile de lân� (covor) (5,4%) �i costumul 
popular (11,6%)] (anexa 3). 

Astfel, ajungem s� preciz�m c� raportul 
abaterilor standard este invers propor�ional cu 
nivelul de frecven�� a culorii în anumite genuri 
de art�. Prin urmare, cu cât frecven�a este mai 
înalt�, cu atât abaterea este mai mic�. Dup� cum 
s-a relatat mai sus, orice indiciu ob�inut nu are o 
valabilitate absolut�, ci una relativ�, ea 
depinzând în mare m�sur� de doi factori, releva�i 
�i de c�tre autorul c�r�ii citate: 1) m�rimea 
colectivit��ii studiate, ceea ce înseamn� c� 
precizia rezultatului este direct propor�ional� cu 
cantitatea numeric� a e�antionului: �i 2) 
omogenitatea colectivit��ii, adic� m�rimea 
valabilit��ii indicatorilor este, de asemenea, în 
dependent� direct� fa�� de omogenitatea 
e�antionului. Deci, orice valoare ob�inut� este 
una relativ�, iar un rezultat mai precis al 
probelor fiind primit cu ajutorul rela�iilor 
numite eroare probabil� (EP)* �i eroare etalon 
sau standard (EE) a mediei p�tratice. 

�inem s� men�ion�m c� frecventele 
caracteristice ale anumitei culori ne informeaz� 
totodat� �i despre gradul de organizare a 
ansamblului structural, ele indicând, dup� 
p�rerea noastr� �i acel interes prevalent ce st� la 
baza preferin�ei anumitei culori în cadrul 
grupului respectiv. Acest fenomen de 
concentrare a frecven�ei în cadrul unei grupe 
organizate se nume�te energie informa�ional�, 
ea caracterizându-se printr-un raport direct 
propor�ional cu starea de organizare a 
sistemului. Din Anexa 4 se vede c� în grupul 
studiat energia informa�ional� a culorilor ro�ie 
�i alb� în arta popular� (�es�turi, port) este mai 
înalt�, în jurul culorii ro�ii decât în cea alb� 
(356>221). 

I. Desigur, atunci când relev�m 
frecven�a unei anumite culori nu ne 

referim numai la o tonalitate concret�, 
ci la   
       varia�iunea nuan�elor cuprinse în 
aceast� gam�. De exemplu, în arta 
popular� se întâlne�te mai des 
culoarea brun -  
       ro�ietic� sau ocru-nuc�rie, ce are 
un diapazon de nuan�e relativ mai 
redus. 

II. Vezi media pentru fiecare gen în 
parte, în Anexa 1. 
*în statistic� prin eroare se în�elege 

diferen�a dintre ceea ce se afirm� în scris sau oral, 
dintre volumul sau nivelul caracteristicilor unui 
fenomen �i m�rimea pe care o au aceste 
elemente în realitate. Vezi: A. Novac. "Metode 
statistice în pedagogie �i psihologie". Ed. 
Didactic�, Bucure�ti, 1974, pag. 128.  

Dac� revenim la cele relatate anterior, 
�inem s� preciz�m, a�a cum reiese d i n  analiza 
f�cut�, c� energia informa�ional� a culorii r o � i i  
este mai ridicat� în arta popular� din cauza 
preferin�ei la nivel incon�tient a artistului 
popular pentru frumosul estetic, care, dup� cum 
se �tie, aproape întotdeauna s-a asociat în 
mentalitatea popular� cu culoarea ro�ie. Iar 
raportul invers al rezultatului energiei 
informa�ionale a culorii albe credem c� se 
datoreaz�, de cele mai multe ori, interesului 
sc�zut fa�� de valoarea ei func�ional�, nu atât 
din cauza criteriului estetic, cât mai degrab� a 
caracterului s�u pragmatic avansat. �inând cont 
de genul manifest�rii problemei în cauz�, putem 
ad�uga c� în crea�ia popular� factorul incon�tient 
a avut, aproape întotdeauna, primordialitatea. 

În urma acestor relat�ri putem trage 
urm�toarele concluzii: 
1. Aplicarea legit��ilor optice la 

reliefarea valorii plastice a �es�turilor 
(scoar�e, covoare) se prezint� în arta popular� 
mai mult sub raport intuitiv decât 
con�tient. 

2. �es�turile de perete din sec. al XIX-
lea sunt dominate de culorile brun �i 
verde-albastru, �i culoarea neagr� în secolul al 
XX-lea. 

3. Rezultatul cromogramelor scoate în 
eviden�� predominarea culorilor 
calde, care formeaz� aproximativ 51% în prima 
jum�tate a sec. al XIX-lea �i 48% 
la începutul sec. al XX-lea. 
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4. Ceramica din Moldova se 
particularizeaz� printr-o prevalare a culorii 
ro�ii - în ceramica sm�l�uit� �i a culorii alb-
g�lbuie - în ceramica decorat� cu 
angob� sau smal� colorat, ce ocup� în jur de 70% 
din suprafa�a 
piesei. 

5. Culorile preponderente din 
costumul popular din diferite zone ale 
Moldovei sunt: negrul (albastrul în raioanele 
din stânga Nistrului), albul, ocrul �i 
ro�ul. 

6. Arhitectura popular� se 
caracterizeaz� prin utilizarea a trei-patru culori 
(alb, negru, albastru, cafeniu-ro�cat) în sec. al 
XIX-lea - prima jum�tate a sec. XX �i a 
culorilor: verde, albastru, gri, negru, alb, mai 
pu�in ro�u etc. în a doua jum�tate a 
sec. al XX-lea. 

NOTE  
1. I. �u�al�. Culoarea cea de toate zilele. Ed. 
Albatros, Bucure�ti, 1982. 
2. Una dintre cauze poate fi si dificultatea 
întâmpinat� în procesul ob�inerii culorii �i a  

      achizi�ion�rii sale (de exemplu, culoarea 
albastr�) 
3.  E. Pohon�u. Ini�iere în artele plastice. Ed. 
Albatros, Bucure�ti, 1980. 
4.  A. Novac, Metode statistice în pedagogie �i 
psihologie, Ed. Didactic�. 
     Bucure�ti, 1974. 
5.  Ibidem. p. 3. 

6. Ibidem, p. 10. 

Anexa 1 
 Media culorii cafenii din arta popular�. 
Formula mediei aritmetice are forma:    

�

�

=

==
m

i
i

m

i
ii

f

xf
x

1

1   

−x media aritmetic� 
−ix valorile individuale 

−if frecven�ele corespunz�toare 

valorilor individuale 

� (sigma)- simbolizeaz� expresia 

“suma de…” 
 
Tabel de frecven�� 

Intervalul Valoarea central� a 
intervalului 

Frecven�a (f) F x 

1-3 2 2 4 
4-6 5 2 10 
7-9 8 2 16 

10-12 11 1 11 
13-15 14 3 42 
16-18 17 3 51 
19-21 20 2 40 
22-24 22 1 22 
25-27 26 3 78 
28-30 29 2 58 
31-33 32 2 64 
34-36 35 2 70 

  
�

=

=
m

i
if

1

24  �
=

=
m

i
ii xf

1

468  

9,19
24

468

1

1 ≈==

�

�

=

=
m

i
i

m

i
ii

f

xf
x  
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Anexa 2 
a) Media aritmetic� a culorii ro�ie �i alb� în arta popular� 
Tabel de frecven��  

Frecven�a ( )f  fx   
Intervalu

l 

 
Valoarea central� a 

intervalului 
Ro�u  alb Ro�u  Alb 

1-5 2,5 4 5 10 12,5 
6-11 8,5 4 2 34 17 
12-17 14,5 3 - 43,5 - 
18-23 20,5 5 3 102,5 61,5 
24-29 26,5 4 5 106 132,5 
30-35 32,5 5 4 162,5 130 

  
25

1

=�
=

m

i
if

 

19
1

=�
=

m

i
if

 

5,457
1

=�
=

i

m

i
i xf

 

5,343
1

=�
=

i

m

i
i xf

 

3,18
25

5,457

1

1 ===

�

�

=

=

m

i
i

m

i
ii

f

xf

x   ;  8,18
19

5,343
≈=x   

b) Media aritmetic� a culorilor ro�ie , alb� în �es�turile de perete. 
Tabel de frecven��  

Frecven�a ( )f  fx   
Intervalul 

 
Valoarea 
central� a 

intervalului 
Ro�u  alb Ro�u  Alb 

1-5 2,5 4 5 10 12,5 
6-11 8,5 4 2 34 17 
12-17 14,5 3 - 43,5 - 

18-23 20,5 5 3 102,5 61,5 
  

16
1

=�
=

m

i
if  10

1

=�
=

m

i
if

 

75,97
1

=�
=

i

m

i
i xf

 

81
1

=�
=

i

m

i
i xf  

2,6
16

75,97

1

1 ≈==

�

�

=

=

m

i
i

m

i
ii

f

xf

x  ; 1,8
10

81
==x  

c) Media aritmetic� a culorilor ro�ie �i alb� în costumul popular. 
Tabel de frecven��. 

 
Frecven�a ( )f  

 
fx  

 
Intervalul 

 
Valoarea 
central� a 

intervalului 
Ro�u  Alb Ro�u  Alb 

1-11 5,5 9 9 49,5 49,5 
  9

1

=�
=

m

i
if

 9
1

=�
=

m

i
if  5,49

1

=�
=

i

m

i
i xf  5,49

1

=�
=

i

m

i
i xf  
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5,5
9

5,49

1

1 ===

�

�

=

=

m

i
i

m

i
ii

f

xf

x  ; 5,5
9

5,49
==x  

Anexa 3 
a) Abaterea medie p�tratic� (abaterea standard) a culorii cafenii  
din arta popular�. 
Formula de calcul este în cazul seriilor cu frecven�e urm�toare: 

( )

�

�

=

=

−
= m

i
i

m

i
iii

f

fxx

1

1

2

2σ   ;  
( )

�

�

=

=

−
= n

i
i

n

i
ii

f

fxx

1

1

2

σ   unde: 

=2σ dispersia 
=σ abaterea medie p�tratic� 
=ix valorile individuale 

=x valoarea medie 
=if frecven�ele corespunz�toare 

Tabel de frecven��. 
 

Intervalu
l 

 
Frecven�

a f  

 
Mijlocu

l 
interval

ului 

 
Produsul 

xf  

Abaterea 
( )xx −  

 
( )2xx −  

 
( ) fxx 2−  

1-23 15 11,5 172,5 -5,4 29,1 436,5 

23-36 7 28,5 199,5 11,6 134,5 941,5 

� = 22f    � = 372xf    ( )� =− 13782 fxx  

9,16
22

372
≈=x   introducând aceste valori în formul� ob�inem: 

6,62
22

13782 ==σ  ; iar 9,7912,76,62 ≈==σ  

b) Abaterea medie p�tratic� a culorii cafenii în �es�turile de perete. 
Tabel de frecven��. 

 
Intervalu

l 

 
Frecven�a 

f  

 
Mijlocul 

intervalului 

 
Produsul 

xf  

Abaterea 
( )xx −  

 
( )2xx −

 

 
( ) fxx 2−

 
1-23 15 11,5 172,5 -5,4 29,1 436,5 

� = 15f    � = 5,172xf    ( )� =− 5,4362 fxx  

5,11
15

5,172
==x   introducând aceste valori în formul� ob�inem: 

1,29
15

5,4362 ==σ  ; iar 4,5394,51,29 ≈==σ  

c) Abaterea medie p�tratic� a culorii cafenii în costumul popular. 
Tabel de frecven��. 
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Interv
alul 

 
Frecven�

a f  

 
Mijlocul 

intervalului 

 
Produsul 

xf  

 
Abaterea 

( )xx −  

 

( )2xx −  

 

( ) fxx 2−  

1-11 7 5,5 199,5 11,6 134,5 941,5 

� = 7f    � = 5,199xf    ( )� =− 5,9412 fxx  

5,28
7

5,199
==x   introducând aceste valori în formul� ob�inem: 

5,134
7

5,9412 ==σ ; 

iar 6,1110160,110345,110345,15,134 22 =×=×=×==σ  

Anexa 4 
a) Energia informa�ional� a culorii ro�ii �i albe în �es�turile de perete �i  

costumul popular. 
Energia informa�ional� poate fi considerat� în practic� drept valoarea medie a frecven�ei �i are 
formula:  

� �
=

=
n

i
if

1

2  

în care:  � - este energia informa�ional� 
         f-frecven�ele în care apar diferite st�ri 
          � - num�rul de st�ri în sistem. 

Tabelul mediilor. 
 

Media 
if  2

i
f   

Genurile de 
art� populare ro�u alb 

 
Num�rul 

elementelor ro�u alb ro�u alb 
�es�turile de 

perete 
6,2 8,1 23 16 10 256 100 

Costum 
popular 

5,5 5,5 12 10 11 100 121 

T O T A L 35  356 221 

� 356
1

2 ==�
=

n

i
if  �i � 221

1

2 ==�
=

n

i
if  

Plan�e 

Summary 
In art colors are especially a role 

aesthetical what suppose an implication 
intuitive, but in analyze of this aspect to get 
out in scientifically evidence namely logical 
laws. Analysis to a resort scientifically 

foundation on calculation mathematics take 
out prevailing in evidence namely colors in 
folk art. The one of frequently of colors 
meeting in folk art are white (18, 3%), red 
(18, 8%) and brown (19, 9%) 
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STUDIUL ELABOR�RII STRUCTURILOR SPA�IAL-VOLUMETRICE ÎN 

PROCESUL DEZVOLT�RII CREATIVIT��II ARTISTICE LA STUDEN�I. 
Arbuz-Spatari Olimpiada,  

doctorand�, lector superior, UPS „Ion Creang�” 
 

Termeni – cheie: structurile plastice, 
structurile spa�ial-volumetrice, compozi�ii 
creative, creativitatea artistic�. 
Abstract: Development of creative abilities of 
Art Sciences and Design Faculties students is a 
base purpose for the subject of textile art. The 
article represents studying and elaboration 
volumetric-spatial compositions in the textile 
art. The process of transformation of artistic 
language forms and application of them in 
volumetric-spatial compositions is the one of the 
base point in a subject of the textile art for 
students of Art Sciences and Design Faculties. 

 
În procesul activit��ii plastice în 

domeniul artei textile, pe lâng� formarea 
competen�elor �i abilit��ilor artistice, urm�rim 
ca obiectiv de baz� sensibilizarea plastic� �i 
dezvoltarea creativit��ii artistice la studen�i. 
Studiul elabor�rii structurilor spa�ial-
volumetrice este o etap� ini�ial� în procesul 
dezvolt�rii creativit��ii la studen�i în cadrul 
cursului de art� textil�, în cadrul înv���mîntului 
superior. 

În realizarea unei compozi�ii plastice 
personalitatea creatorului (studentul) are nevoie 
de o serie de mijloace de expresie: mijloace 
materiale (în cazul artei textile pot fi de origine 
textil� sau netextil�, ca urmare a sintezei 
genurilor de art�), mijloace plastice (ca 
elemente principale ale limbajului plastic: 
punctul, linia, pata, culoarea, forma, structura, 
factura, relieful, volumul, spa�iul) �i mijloace 
artistice exprimate în legit��i �i principii (de 
orchestrare a limbajului plastic: contrastul de 
culoare, de ton, de form�, de cantitate, ritmul, 
propor�ionarea, echilibrul, dinamica �i statica, 
integritatea, tectonica �i arhitectonica). Aceste 
legit��i ale naturii sunt reflectate de con�inutul 
teoretic al compunerii �i servesc drept început 
de organizare a structurii spa�iului 
compozi�ional tridimensional. 

Elaborarea compozi�iilor spa�ial-
volumetrice, în cadrul cursului de art� textil�, 

denume�te totalitatea de compozi�ii care au ca 
mijloc plastic de expresie volumul �i spa�iul 
tridimensional, indiferent de mijloacele 
materiale utilizate (clasice sau moderne) sau de 
aplicarea paralel� a altor mijloace plastice �i 
artistice specifice artei bidimensionale �i se 
bazeaz� pe metoda structur�rii compozi�ionale 
a complexului. Complexul este un fenomen 
natural aplicat în arta plastic� volumetric� �i 
spa�ial-volumetric�, ce subordoneaz� totalitatea 
mijloacelor plastice, elevîndu-le de la plan spre 
volum. Scopul metodicii proiect�rii complexului 
este hot�rîrea în sistem� tectonic� a compozi�iei, 
adic� organizarea aspectului ei în spa�iu. 

Începerea studierii mijloacelor plastice 
ale structurilor volumetrice �i spa�ial-
volumetrice se axeaz� pe proiectarea frontal� 
tradi�ional� a proiec�iilor obiectului 
tridimensional, bazat� pe aplicarea legit��ilor 
artistice realiste �i mijloacelor abstracte de 
compunere, în acest context operarea liber� cu 
mijloacele grafice "dezvolt� imagina�ia spa�ial� 
�i structural�” [4,p.l5]. 

În compozi�ia volumetric� �i spa�ial-
volumetric� se pronun�� cu prec�dere mijloacele 
plastice, precum structura frontal�, structura 
reliefat�, forma (în aspectul ei tridimensional), 
spa�iul (în diverse ipostaze) în conceperea ei de 
la ideie pîn� la realizarea propriu-zis� în 
material textil nu ne putem dezice de elementele 
limbajului plastic, care sunt mijloacele plastice. 
Datorit� specificului etapelor de realizare a unei 
compozi�ii spa�ial-volumetrice, care presupun 
atît compunerea în plan cît �i în spa�iu, apare 
necesitatea de a prec�uta metamorfozele de 
aplicare în arta spa�ial-volumetric� fiec�rui 
mijloc plastic în particular. 

Elementele limbajului plastic studiate �i 
aplicate în procesul de crea�ie a personalit��ilor 
creatoare a studen�ilor în cadrul cercet�rii 
noastre sunt: punctul, linia, forma. Punctul, ca 
element vizual în limbajul plastic, apare în mod 
frecvent în toate culturile începînd cu 
protoistoria" în calitate de decor ritmic sau 
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mijloc plastic de expresie desenat (grafic�, 
proiecte grafice), pictat (puantilism, 
abstrac�ionism, avangarda sec. al XX-lea, etc), 
zigrafiat (grafic�, sculptur�, ceramic� etc), 
reliefat (sculptur�, ceramic�, giuvaiergie, 
textile, în compozi�iile în tehnic� mixt� ale artei 
contemporane) [1, p. 43]. 

Constantin Spînu afirm� c� punctul este 
forma �i mijlocul plastic cel mai elementar, dar 
nu �i cel mai simplu. In corela�ia acestuia cu 
suportul pe care este aplicat, cu spa�iul cîmpului 
vizual, punctul creaz� expresii tensionale 
dinamice mi�c�toare, adesea instabile �i 
vibrante. Punctul, în func�ie de m�rime, în 
coraport cu dimensiunea suportului, a cîmpului 
imaginii, poate predomina dep��ind esen�a de 
punct, acaparînd expresiile cercului, a petei, a 
întregului spectru metaforic al lumii, al 
universului [Idem, p. 42]. 

Punctul reprezint� un modul de 
dimensiuni mici prin care pote fi ob�inut efectul 
optic de linie �i form�, tonalitate sau factur�. 
Constituent al facturii de structur� reliefat�, 
punctul poate fi considerat mijloc plastic, aplicat 
în arta volumetric�. 

În procesul elabor�rii compozi�iilor 
spa�ial-volumetrice punctul se manifest� ca 
mijloc plastic bidimensional în stadiul de 
proiect, ca reprezentare sau proiec�ie plan� fie a 
unei forme volumetrice de propor�ii respective, 
fie ca activizare plastic� bidimensional� a unei 
suprafe�e constituante a unei forme de propor�ii 
mai mari. Utilizarea în proiectare a punctelor de 
diferite dimensiuni, în conformitate cu legit��ile 
dinamicii cinetice �i aspirative, creaz� senza�ii 
spa�iale pronun�ate care pot fi transformate în 
spa�iu real în procesul realiz�rii unei compozi�ii 
tridimensionale. 

Plastic, punctul preia configura�iile 
formelor geometrice de baz�, evoluînd de la 
forme plane simple precum cercul, p�tratul, 
triungiul, dreptunghiul �.a. spre sfer�, cub, 
prism�, piramid�, paralelipiped etc., dar �i 
implicit spre combinarea diferitor aspecte ale 
transform�rii plastice a formelor. 

Linia reprezint� traiectoria imaginar� a 
unui sau mai multor puncte în mi�care. Are o 
importan�� plastic� major� gra�ie expresiei 
plastice pe care o genereaz� [1, p. 58]. Dup� 
caracterul lor sunt de mai multe tipuri: frânte, 

curbe, întrepupte sau continue, verticale, 
orizontale, oblice etc. 

Linia, într-un format frontal, poate crea 
"expresii spa�iale de divers� sonoritate �i 
orientare" �i respectiv posed� energia capabil� 
s� motorizeze evolu�ia actului de crea�ie de la 
planul frontal spre volum �i spa�iu. În procesul 
elabor�rii formelor volumetrice linia serve�te" 
ca delimitare a hotarului formei, structurare 
ritmic� a acesteia" [Idem, p. 59] avînd în vedere 
c� se opereaz� cu forme volumetrice în cazul 
formei volumetrice singulare �i cu forme 
spa�ial-volumetrice în cazul complexului (din 
mai multe forme). 

Liniile de diferite grosimi �i diferite 
densit��i, în procesul de "îndeplinire" a cîmpului 
imaginii, creaz� sensibilitatea discursului 
spa�ial. În unele compozi�ii linia prevaleaz�, 
îndeplinind func�ia de eviden�iere a structurii 
morfologice a obiectului, a conturului 
structurilor spatial-volumetrice proiectate. 

Pata ca element plastic nu poate fi 
deta�at� de form�; de aceea în cazul unei 
compozi�ii spatial-volumetrice pata 
bidimensional� din proiect adesea se tansform� 
într-o form� volumetric� cu aceea�i 
caracteristic� cromatic� �i tonal� sau se 
manifest� în calitate le activizator (de rînd cu 
punctul, linia sau de sine st�t�tor) al suprafe�elor 
formelor corpurilor/obiectelor spa�iale. 

Formele, cu care se opereaz� în arta 
bidimensional�, sunt o reprezentare realist� sau 
abstract� a lumii formelor volumetrice ce ne 
înconjoar�. Forma, la rîndul s�u, este una din 
caracteristicile punctului, liniei, fî�iei, petei. 
Forma, a�adar, deja semnific� o evolu�ie de la 
plan spre spa�iu, deoarece "în procesul de 
z�mislire a imaginii artistul utilizeaz� vast 
posibilit��ile de expresie a liniei ca termina�ie a 
formei, a umbrei �i luminii (tonului) ca mijloace 
artistice de exprimare plastic� a volumului. 
Toate acestea sunt mijloace artistice utilizate 
vast în arta reprezentativ� unde forma este 
chemat� s� "creeze" iluzia realului". Cel mai 
impresionant mijloc de accentuare vizual� a 
caracterului formei este silueta care cap�t� a 
treia dimensiune.. 

No�iunea de form�, în aspect 
bidimensional, poate fi configura�ie a petei, 
liniei, cu sens de siluet�, dar �i o reprezentare de 
traiectorie spa�ial� parcurs� de aceste elemente. 
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Formele utilizate într-o compozi�ie se 
supun unor metamorfoze de leg�tur� ce 
contribuie la schimbarea înf��i��rii acestora, 
schimbare dictat� de logica tensiunilor 
energetice de comunicare ce apare nemijlocit în 
procesul de racordare între ele �i spa�iul plastic. 
În cazul compozi�iilor volumetrice �i spa�ial-
volumetrice aceast� racordare se realizeaz� 
concomitent în toate planele de proiec�ie. 
Forma, de asemenea, posed� o energie 
tensional�: "Atragem aten�ia asupra 
propriet��ilor tensionale ale diferitor 
compartimente ale cîmpului imaginii, a 
promov�rii formei în diverse compartimente ale 
planului reprezent�rii" [l, p. 12,16]  

Spre deosebire de formele 
bidimensionale, percep�ia formelor volumetrice 
este mult mai complex� �i necesit� o clasificare 
în conformitate cu sistemele �tiin�ifice. Unii 
autori [5, p.70] clasific� formele volumetrice 
dup� geometria lor în: poliedrice; curbiliniare 
delimitate de suprafe�e curbe; mixte. 

Alt criteriu de clasificare poate fi 
structura lor. Astfel avem forme închise �i 
deschise: uniforme – neuniforme; combinate; 
schimb�toare – neschimb�toare; integre – 
neintegre; simple (un singur bloc) - compuse 
(mai multe blocuri); combinatorice (modulare). 

În general, crearea formelor noi este una 
din scopurile care se propun pentru dezvoltarea 
personalit��i creative în cadrul procesului de 
crea�ie. Acesta se consider� un proces euristic 
de proiectare, care cere posedarea urm�toarelor 
caracteristici din partea subiectului: proceduri 
euristice de gîndire, capabilitatea de a analiza, 
a înainta ipoteze, a opera cu idei ne 
concretizate leg�turi complexe între c�utarea 
intuitiv� �i gîndirea distructiv�, importante 
pentru apari�ia ideii de crea�ie �i concep�iei. 

A doua etap� în procesul elabor�rii 
determin� apari�ia volumului ca mijloc plastic 
de expresie, aplicat ulterior tuturor mijloacelor 
plastice ale compozi�iei plane. Aceste etape 
contureaz� clar caracterul obiectual pe care îl 
cap�t� forma în cazul compozi�iilor volumetrice 
�i spa�ial-volumetrice. No�iunea de obiect (ca 
sinonim al în�elesului volumetric al formei) se 
supune rela�iei obiect = con�inut + form�. 
Forma devine a doua jum�tate de con�inut a 
oric�rui obiect, prioiectare „exterioar�", 
percepere vizual� a proiect�rii con�inutului 

obiectelor spa�ial -volumetrice, component activ 
al oric�rui obiect �i include dou� componente 
organic legate între ele: forma interioar� 
(structura); organizarea material-spa�ial�; 
forma activizarea plastic�; silueta; organizarea 
vizual-estetic�. 

„Pentru determinarea acestor 
componente esen�iale ale formei în arhitectur� �i 
design deseori se întrebuin�eaz� termenul de 
„structur� spa�ial volumetric�'"', (preluat în 
prezent în mai multe domenii ale compozi�iei 
plastice), prin care clar se subliniaz� rolul 
principalelor elemente materiale �i 
compozi�ionale : volumul (plinul) �i spa�iul 
(golul) [5, p. 12]. Acest termen presupune 
prec�utarea componentelor sale constituante: 
structur�, volum �i spa�iu. 

No�iunea de compozi�ie spa�ial-
volumetric�, de�i mult mai complex�, se 
contope�te cu cea de structur� spa�ial-
volumetric�, care, conform dic�ionarului 
explicativ (Bucure�ti, 1996), se define�te ca 
„mod de organizare intern�, de alc�tuire a unui 
corp, a unui sistem; mod de asociere a 
componen�ilor unui corp sau a unui întreg 
organizat, caracterizat prin forma �i 
dimensiunile fiec�rui element component, cum 
�i prin aranjarea lor unul fa�� de cel�lalt". 

Structura, ca unul din mijloacele plastice 
de baz�, se aplic� începînd de la formele plate, 
frontale cît �i în cadrul formelor volumetrice �i 
spa�ial-volumetrice, avîndu-se în vedere 
complexitatea ei logic�, de construc�ie �i 
tehnologic� avansat�. La baza organiz�rii 
structurii compozi�ionale se afl� principiul 
transform�rii etapelor de ac�iune �i nivelelor 
structurale de dezvoltare a modelului. 

„Structura determin� construirea intern� 
�i volumul oric�rei forme, �i, prin urmare, 
condi�ioneaz� plastica interioar� �i par�ial-
exterioar� a compozi�iei" [3, p. 35]. "În cadrul 
artelor plastice termenului de structur� i-ar fi 
binevenit� �i asocierea semantic� a termenului 
de osatur�, care în tehnic� are sens de "schelet 
de rezisten�� al unei ma�ini" etc. Imaginea 
plastic� posed� un asemenea "schelet de 
rezisten��", care în unele opere este mai 
eviden�iat, în altele este ascuns privirii, dar 
anume aceast� "osatur�" asigur� "existen�a" 
imaginii ca sistem unitar la nivelul de 
constituire sistematic� formal�." [1, p. 36] 
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În arta contemporan� structura 
compozi�ional� este scoas� la suprafa��, 
descoperit�, dezgolit� în fa�a privitorului. Ea 
devine u�or perceptibil� cu prec�dere în operele 
abstracte �i nonfigurative unde apare sub form� 
cît se poate de concret� a liniilor, fî�iilor, 
formelor dinamizate, iar uneori, în compozi�iile 
spa�ial-volumetrice - sub forma carcaselor 
propriu-zise; "mai dificil� este depistarea 
structurii compozi�ionale în cadrul aperelor 
figurative, care au la baz� reprezent�ri ale 
formelor lumii tangibile inclusive �i a spa�iului 
real" [Idem,p.37]. 

Pe lîng� contrastele cromatice, de 
dimensiune, de form�, apare contrastul de 
volum �i factur�. Apari�ia facturii în cadrul unei 
compozi�ii, nu o desprinde automat de spa�iul 
plastic planic, dar îi confer� un poten�ial 
exprimat de tendin�a de transformare în form� 
plastic� volumetric� sau spa�ial-volumetric�. Cu 
cît factura este mai evident� cu atît mai mult ea 
se apropie de relief; de�i "compozi�iile 
"desprinse de la plan", adic� care posed� relief, 
deasemenea se consider� frontale" [6, p. 91] 
pentru c� nu necesit� schimbarea unghiului de 
vedere de la o parte, în ele volumul deja se 
consider� mijloc plastic de baz�. Utilizarea 
facturii este succedat� de aplicarea facturii-relief 
�i a reliefului. Astfel factura �i relieful ( atît în 
compozi�iile textile cît �i în celelalte genuri ale 
artei) sunt o punte de trecere între compozi�iile 
frontale, plate �i cele volumetrice pentru c� 
reprezint� un nivel primar în care forma plat� 
cap�t� cea de-a treia dimensiune. Totu�i 
''Compozi�ia preconizeaz� orchestrarea într-un 
tot întreg nu numai a formelor, prin intermediul 
c�rora se constituie imaginea, dar �i a spa�iilor 
dintre forme" [1, p. 11]. 

Spa�iu plastic reprezint� o structur� 
armonioas� �i echilibrat�, închis� sau deschis�, 
static� sau dinamic� plan�, în relief sau 
volumetric�, topologic� sau tensional� a 
imaginarului �i elucideaz� datele fizice ale 
operei: suprafa��, spa�iu natural ca mas� �i gol, 
forma, pozi�ia �i dimensiunile lor etc., care sînt 
doar premisele materiale ale spa�iului plastic. 
Spa�iu plastic tridimensional, specific 
compozi�iilor spa�ial-volumetrice, raportat ca 
no�iune la termenul „compozi�ie", cu referin�� la 
compozi�iile spa�ial-volumetrice constituie 

ambian�a în care se desf��oar� forma 
volumetric� [Idem, p. 110]. 

Dac� compozi�iile frontale opereaz� cu 
reprezent�ri, simul�ri, interpret�ri ale imaginii 
formelor �i spa�iului, în compozi�iile 
volumetrice �i spa�ial-volumetrice spa�iul este 
real iar formele - „tangibile"; orice volum ocup� 
un anumit spa�iu, orice rela�ie compozi�ional� 
între formele volumetrice implic� spa�iul real 
dintre ele. Spa�iul compozi�iilor volumetrice �i 
spa�ial-volumetrice pote fi clasificat în: spa�iul 
intern, propriu (determinat de strutura intern� a 
obiectului compozi�ional); spa�iul-ambient 
(reprezentat de ambientul în care aceasta se 
afl�). 

Organizarea spa�iului real în 
compozi�iile spa�ial-volumetrice presupune 
aplicarea metodei complexului (simplu, 
compus) care la rîndul s�u implimenteaz� 
legit��ile plasice de compunere în proiectarea 
compozi�iilor spa�iale prin principiile sistemului 
de proiectare spa�ial-volumetric� descrise 
ulterior. 

Activitatea creatorului în procesul 
creativ asupra unei compozi�ii spa�ial-
volumetrice presupune mai multe etape 
complexe: proiectarea �i elaborarea 
compozi�ional�; realizarea în material. 

Proiectarea tridimensional� reprezint� 
un process ciclic în care se alterneaz� analiza �i 
sinteza la diferite niveluri de gîndire �i ac�iune : 
la nivelul ideii, la nivelul modelului, la nivelul 
mijloacelor de expresie. Acest tip de proiectare 
se bazeaz� pe un complex de principii euristice, 
care sporesc efecivitatea procesului de rezolvare 
a problemelor nestereotipice: încercarea de a 
cuprinde condi�iile problemei în general �i a 
schi�a concep�ia de hot�rîre a ei, a construi �i 
verifica ipoteza, a determina direc�ia c�ut�rilor 
etc. în baza memoriei, imagina�iei �i intui�iei se 
constituie imagini integre artistico-plastice. 

Proiectarea tridimensional� este un 
model deosebit de gîndire �i organizarea 
specific� a activit��ii teoretice �i creative, 
îndreptat� spre modificarea mediului material 
uman. Planul teoretic �i practic sunt strîns legate 
în aceast� activitate, deoarece "experien�a 
proiect�rii gr�be�te uniunea componentelor 
gîndirii logice �i intuitive" [4, p. 44] iar aceste 
cele mai generale verigi ale procesului de 
gîndire sînt într-o unitate dialectic�, se afl� pe 
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aceea�i cale �i interac�ioneaz� în toate etapele 
proiect�rii de la idee pîn� la realizarea 
proiectului. 

Ceea ce integreaz� aceste domenii este 
activitatea constructiv-artistic� care are tendin�a 
de a �terge hotarele între diferite domenii de 
cunoa�tere, �i contribuie la alegerea corect� a 
facturii, materialului, nivelului s�u de 
prelucrare, ajut� realiz�rii imaginii �i formei 
artistico-plastice. Sistema de proiectare spa�ial-
volumetric� este constituit� din trei subsisteme. 
Subsistema obiect-mediu, subsistema obiect-
proces; subsistema morfologic� con�ine 
subsisteme de nivelul trei cu caracter structural 
�i de creare a formelor: spa�ial-volumetric� 
(determin� coordonarea tridimensional� a 
componentelor �i structurii obiectului), tehnico-
constructiv� (rezolvarea structurii spa�iale prin 
mijloace material-constructive), estetic� 
(con�ine mijloace de construc�ie �i expresie a 
formei plastice: armonia, propor�ionarea, 
organizarea ritmic� a culorii luminozit��ii, 
tonului, facturii etc.). 

Construirea sistemei obiect-mediu se 
realizeaz� în baza a urm�toarelor principii: 
principiul întregului �i structuralit��ii 
construc�iei spa�iului intern de interp�trundere 
a spa�iilor exterioare �i interioare (ce exprim� 
leg�tura interiorului cu mediul exterior). 

Principiile de construire ale ansamblului 
obiect-mediu se supun principiilor sistemului 
proiec�iei armoniei obiect-mediu în care 
obiectul ca subsistem� intr� în componen�a altei 
sisteme spa�iale mult mai complicat�; în 
compara�ie cu ea prima sistem� se manifest� ca 
component. "Proiectarea volumetric� apropie 
studentul de asimilarea proiect�rii sistemului ca 
metod� de proiectare, conform c�reia obiectele 
devin componente ale ansamblului. Obiectul 
proiectat este unitate a sistemului, deci o astfel 
de component� care asum� specificul func�ional 
al întregului" [4, p. 87] 

Cu referin�� la sistemul proiect�rii �i 
armoniz�rii complexului de forme, autorul 
Barhin B. men�ioneaz�: "formei principale i se 
acord� func�ia de centru static, �i atunci obiectul 
este tratat ca volum insular, observat de jur-
împrejur. În caz contrar asupra obiectului se 
impune calitatea de dominant� static� în 
adîncimea compozi�iei, în a�a caz obiectul 
închide sistema �i se percepe ca sprigin vizual. 

în al treilea caz obiectul se include în panorama 
de construire a ansamblului -construc�ie liniar� 
a obiectelor de aceea�i "greutate", în fine 
obiectul se poate pomeni secundar în sistem� �i 
tratarea lui trebuie s�-i corespund� rolului" 
[Idem, p. 87]. Importan�a lui este determinat� de 
structur�, scar�, propor�ii �i activizare plastic�. 
Principiul interac�iunii interiorului cu exteriorul 
presupune c�: forma exterioar� a obiectului 
exprim� structura sa intern� �i interac�ioneaz� 
cu alte obiecte ale mediului spa�ial în care 
obiectul dat se afl�. 

Alegerea leg�turilor structural-spa�iale 
interioare �i exterioare ac�ioneaz� hot�rîtor 
asupra ideii constructive a proiectului cît �i 
asupra metodelor compozi�ionale în general. 

Organizarea spa�ial-volumetric� a 
obiectului se formeaz� în cadrul suprapunerii a 
dou� subsisteme: ce caracterizeaz� amplasarea 
lui în mediul extern �i mediul s�u intern.  

Subsistema obiect-proces include 
determinarea procesului �i caracteristicii 
constructiv tehnologice cu caracter material-
executiv de realizare a compozi�iilor. 

Subsistema morfologic� reprezit� 
crearea formelor spa�ial-volumetrice; 
determinarea caracteristicii tehnico-
constructive a compozi�iei; subsistema 
esteticului. 

Despre compozi�ia spa�ial-volumetric� 
Golubieva O. A. spunea: "este culmina�ia 
posibilit��ilor creative" [6, p. 106].În procesul 
de crea�ie elaborarea compozi�iilor spa�ial-
volumetrice va parcurge urm�toarele etape: 

Determinarea caracteristicii tehnico-
constructive a compozi�iei este posibil� numai 
în rezultatul asimil�rii mijloacelor materiale, 
constructive, a specificului lor tehnologic �i 
plastic. Poate include etapa primar� de prob� în 
material - machetarea. 

Proiectarea artistic� se bazeaz� pe un 
masiv vast de opera�ii necreative de ralizare a 
modelului proiectului [4, p. 57]. 

Modelarea spa�ial - volumetric� a 
obiectelor sau machetarea ca metod� este un 
mijloc activ de educa�ie plastic� �i are prioritate 
fa�� de mijloacele grafice; ea const� în 
transformarea, în baza reprezent�rii sale grafice, 
a chipului conceptual a viitorului obiect; pe cînd 
în modelarea grafic� ideea se transmite prin 
suprapunerea planului, t�ieturii �i fasadei, prin 
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activitatea de machetare, cu obiectele acest 
lucru se întîmpl� mai repede; în machet� idea 
creativ� a autorului se materializeaz� cap�t� 
expresii intuitive. 

Scopurile machet�rii: s� colaboreze prin 
c�utare artistic�, s� constituie verificarea 
geometric� �i intuitiv� a construc�iei spa�ial-
volumetrice, compozi�iei �i organiz�rii 
structurale a obiectului �i grupului de obiecte, s� 
constituie o verificare experimental� �i s� se 
serveasc� drept ilustra�ie intuitiv� a rezultatului 
final. 

De la primele etape ale c�ut�rii creative, 
schi�înd cele mai generale contururi ale 
viitorului obiect se aplic� începutul estetic al 
logicii cre�rii formei. Esteticul coordoneaz� 
toate elementele unit��ii sale: organizarea 
spa�ial-volumetric�, constructiv� �i func�ional-
planic� (în caz de necesitate).  

Realizarea tehnologic� a proiectului 
definitivat constituie un proces în care 
prevaleaz� caracterul tehnologic. Totu�i trebuie 
de men�ionat tehnica nu este doar expresia 
ideilor noastre artistice, ci �i izvor de inspira�ie 
�i înnoire a concep�iei noastre despre form�. 
Realizarea tehnologic� îmbog��e�te fantezia 
personalit��ii creatoare (studentului), o 
completeaz� cu noi idei. 

Aplicarea analizei �i sintezei, induc�iei �i 
deduc�iei în procesul de construc�ie a modelului 
obiectului atinge claritatea func�ional� , 
structural� �i integritatea compozi�ional� la 
nivel creator. 

Sinteza une�te diferite aspecte ale 
problematicii propuse �i se refer� la diferite 
principii �i metode de proiectare. 

Produsele fanteziei creatorului, la prima 
etap� de elaborare, sunt s�race în nuan�e �i 
însemn�tate pentru ca s� poat� reda o ideie 
integral. Formele simple pot fi activizate cu 
ajutorul imagina�iei creatorului în domeniul 
artelor plastice. Imagina�ia le transform� în 
chipuri tridimensionale concrete ale spa�iului �i 
formelor plastice din care se poate asambla în 
minte obiectul gîndit. 

Procesul elabor�rii compozi�iilor 
volumetrice creative artistice este dependent �i 
de mecanismul memoriei, care acord� asisten�� 
reproductiv� în vederea alegerii materialului 
asimilat anterior de psihic. Imagina�ia este un 
mecanism cu ac�iune productiv� care 

îmbog��e�te con�inutul, dezvolt� �i 
reconstruie�te formele cunoscute anterior, 
contribuie la g�sirea noilor leg�turi, asocieri �i 
idei. Dac� imagina�ia e în stare s� organizeze 
artistic situa�ia existent�, intui�ia organizeaz� 
alta nou�. Imagina�ia �i intui�ia sunt în continu� 
interp�trundere �i concomitent interac�ioneaz� 
în procesul de crea�ie în domeniul artelor 
plastice. 

Însemn�tate deosebit� în procesul 
elabor�rii formelor spa�ial-volumetrice se 
cuvine s� fie acordat� bazelor compozi�iei 
spa�ial-volumetrice reprezentate de geneza 
formelor geometrice de baz� �i metodele de 
transformare a formelor geometrice ini�iale:  

• ra�ional-logice (prin principiul de 
combinare �i racordare prin divizare); 

• intuitiv-logice (prin metoda înscrierii în 
form�). 

Personalitatea creatoare ce realizeaz� 
compozi�ii spa�ial-volumetrice se impun 
calit��ile suplimentare necesare precum: 

• acumularea cuno�tin�elor în baza 
strînselor leg�turi interdisciplinare; 

• posedarea capacit��ilor de proiectare �i 
modelare dup� cerin�ele complexului �i 
sistemului; 

• înalt nivel de preg�tire �tiin�ifico-
teoretic� cu antrenarea cuno�tin�elor 
din domenii tangente; 

• capacitate de proiectare a mediului 
spa�iului material dup� legit��ile 
armoniei �i unit��ii; 

• în�elegerea legit��ilor de dezvoltare 
ob�teasc� în baza materialismului 
dialectic �i istoric; 

• posedarea viziunilor artistice, metodelor 
�i gîndirii creative, m�iestriei 
compozi�ionale �i cuno�tin�elor 
profesionaliste, nivelului înalt de cultur� 
�i necesit��ii constante de activitate 
creativ� profesionist�. 
Deci, complexitatea mijloacelor plastice 

�i artistice de expresie stau la baza sistemei 
etapelor proiect�rii spa�ial-volumetrice. Aceste 
etape sunt generalizate de c�tre Barhin B. G.:  

• clauzura - are ca scop ob�inerea 
închipuirii crude, elementare despre 
obiectul proiectat;  
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• schi�a-ideie - modelul se exprim� într-o 
form� semiintuitiv� a ipotezei ini�iale, 
scopul etapei const� în limitarea 
domeniului c�ut�rii �i transformarea 
proiect�rii în situa�ie problematic�;  

• schi�a ini�ial� - include analiza �i sinteza 
unui �ir de variante, în rezultatul c�rora 
se realizeaz� generalizarea lor sub forma 
primei schi�e-proiect [4, p. 44,63]. 
În calitate de metode de c�utare �i 

ob�inere a formelor noi B. G. Barhin 
men�ioneaz�: asocierea, transformarea, inversia 
[4, p. 41]. 

• Asocierea presupune orientarea 
la atributele naturii, determinarea unor 
caracteristici de baz� a formelor naturale, 
stilizarea lor �i prezentarea într-un mod 
artistico-plastic asociativ inovator; 

• Transformarea este un proces ce 
const� în alegerea unei sau cîtorva forme (de 
forme plane sau corpuri geometrice, simple sau 
care au fost deja anterior transformate) �i 
aplicarea asupra lor a procedeelor de 
transformare precum sec�ionarea, alunecarea, 
alipirea, r�sucirea, desecarea, înscrierea în alt� 
form�, diverse combina�ii între aceste procedee 
racordate la cele dou� proiec�ii de baz� în cazul 
formei volumetrice; 

• Inversia este o metod� ce poate fi 
aplicat� în timpul procesului de c�utare a 
formelor noi �i presupune a prelua "un punct de 
vedere de la o parte", întoarcerea la o pozi�ie 
ini�ial�, schimbarea problematicii artistico-
plastice. 

Astfel legit��ile de creare a formelor 
volumetrice �i spa�ial-volumetrice se supun unor 
etape de elaborare:  

1. modelare grafic� (schi�e, crochiuri, 
scheme, proiec�ii ce reflect� starea 
obiectului în diferite etape ale 
proiect�rii);  

2. machetarea sau modelarea 
obiectului (const� în exprimarea 
spa�ial - volumetric� a ideii despre 
original);  

3. modelarea logico-matematic� 
(realizarea propriu-zis� la scar� a 
compozi�iei) [4, p. 57]. 

Elaborarea structurilor volumetrice va 
parcurge urm�toarele etape: elaborarea 

structurilor frontale �i elaborarea structurilor 
volimetrice. 

Prima etap� reprezint� elaborarea 
structurilor frontale prin aplicarea creativ� ale 
urm�toarelor metode:  

1. Elaborarea formelor structurale frontale 
de baz�: 

• Elaborarea formelor plastice (liber 
desenate, intuitive); 

• Înscrierea formei plastice, liber desenate 
în forma geometric� de baz� (forma de 
baz� – forma geometric� p�trat, cerc, 
dreptunghi, treunghi, elipse etc); 

• Înscrierea formei geometrice în forma 
geometric� de baz�; 

2. Structurarea, activizarea formei 
geometrice de baz� cu formele plastice: 

• Activizarea în linii frânte; 
• Activizarea în linii curbe; 
• Activizarea cu forme geometrice; 
• Activizarea cu forme plastice 

elaborate, noi; 
Forma de baz�, elaborat� în procesul de 

crea�ie este executat� din metal, lemn �i 
reprezint� carcasul simplu-frontal. Structurarea 
�i activizarea formei de baz� a compozi�iei 
frontale este executat din materiale numite mai 
sus (metal, lemn). 

3. Executarea lucr�rilor creative în 
tehnologii din domeniul artei textile (imprimeu, 
tapiserie, broderie); 

4. Aplicarea produselor textile în 
procesul activiz�rii formei-carcas frontale 
elaborate de studen�i. 

Etapa a doua reprezint� elaborarea 
structurilor volumetrice: 

1. Elaborarea formelor spa�ial-
volumetrice prin metoda de 
transformare de la forme frontale la 
forme spa�iale: 

• p�tratul se va transforma în 
cub; 

• dreptunghiul se va 
transforma în paralelogram; 

• cercul se va transforma în 
sfera, conus; 

• treunghiul se va transforma 
în prizma; 

2. Structurarea, activizarea formei 
geometrice de baz� volumetrice cu 
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formele plastice liber elaborate din 
forme simple (linie, linie curb�, linie 
frânt�), figuri geometrice (patrat, 
cerc, dreptunghi); 

3. Executarea lucr�rilor creative în 
tehnologii din domeniul artei textile 
(imprimeu, tapiserie, broderie); 

4. Aplicarea produselor textile în 
procesul activiz�rii formei-carcas 
frontale elaborate de studen�i. 

Men�ion�m c� atît mijloacele de expresie 
plastic� cît �i procedeele �i princiile de 
organizare compozi�ional� nu au un caracter 
strict matematic, ci se datoreaz� proceselor �i 
fenomenelor psihice precum imagina�ia, 
memoria, analiza �i sinteza, fantezia �.a. care 
poart� un caracter individual. Crearea 
compozi�iilor structurale spa�ial-volumetrice 
este un proces integru manifestat la nivel: 

• artistico-plastic (prin aplicarea 
legit��ilor, principiilor �i mijloacelor 
plastice ale expresiei artistice 
bidimensionale asimilate �i aplicate pe 
toate coordonatele spa�iale volumului �i 
spa�iului pentru organizarea 
compozi�ional�);  

• psihologic (cu nivel de percep�ie �i 
fantezie creatoare absolut 
individualizat, ce determin� în 
consecin�� stiluri �i maniere specifice 
fiec�rui autor);  

• tehnologic (îmbog��it cu mijloace 
materiale inovatoare în condi�iile 
tendindin�elor artei contemporane de 
sintez� a artelor), care necesit� 
cunoa�terea �i operarea cu toate 
mijloacele plastice de expresie, 
aplicarea principiilor �i metodelor de 
structurare compozi�ional� atît în plan 
cît �i în spa�iu �i impune autorului o 
preg�tire artistic� special�. 

Elaborarea structurilor frontale �i spa�ial-
volumetrice contribuie la ridicarea nivelului 
creativ în procesul dezvolt�rii creativit��ii 

artistice la studen�i. Tema propus� este aprobat� 
la temele de studiu la obiectul „Imprimeu 
artistic-batic” în cadrul programei 
experimentale. Cercetarea noastr� a demonstrat 
importan�a „elabor�rii formelor frontale �i 
spa�ial-volumetrice” în procesul dezvolt�rii 
personalit��ii creatoare a studentului, viitorul 
profesor de art� plastic�. 
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RECEPTAREA �I ÎN�ELEGEREA MESAJULUI VERBAL ÎN CADRUL OREI DE 

LIMB� ROMÂN� 

Popovici Angela , 
dr. în filologie. 

 
      Înv��area limbii române pune ast�zi 
probleme variate �i dificile. Predarea-înv��area 
limbii române nematerne, presupune 
transmiterea de cuno�tin�e lingvistice, ca �i 
crearea de automatisme care s� permit� elevilor 
folosirea spontan� a limbii respective. În acela�i 
timp, ea urm�re�te dobîndirea de c�tre ace�tia a 
unui nou mod de a gîndi �i de a se exprima în 
limba studiat�. 
     Metodologia pred�rii limbii române este cea 
care indic� mijloacele adecvate prezent�rii, 
form�rii, fix�rii, clasific�rii �i controlului limbii 
predate elevilor. Transmiterea de cuno�tin�e se 
va face sistematic �i progresiv, �inîndu-se cont 
de vîrsta, psihologia �i limba matern� a elevului, 
precum �i de cuno�tin�ele anterior dobîndite. 
      Lingvi�tii contemporani sînt de acord cu 
afirma�ia c� realitatea vie a unei limbi este 
comunicarea oral�. Psihologii confirm� �i ei 
punctul de vedere al lingvi�tilor. 
    „A începe prin oral, înseamn� a urma 
ordinea natural�, istoric� �i genetic�”, scria 
G.Capelle în articolul s�u „Les apports de la 
linguistique moderne à l’enseignement des 
langues”. 
     Din acest punct de vedere; acest principiu se 
concentreaz� mai întîi într-o etap� audio-
lingual� introductiv� în cursul c�reia elevii 
înva�� s� asculte �i s� vorbeasc�. Ei dobîndesc 
în acest fel sistemul fonologic al limbii studiate. 
Dac� ne ax�m pe acest principiu,  vom conchide 
c� numai atunci cînd elevului îi vor fi formate 
competen�ele de audi�ie �i articulare corect� se 
poate introduce scrisul. Abordarea prematur� ori 
simultan� a limbii scrise înseamn� crearea unor 
dificult��i de percep�ie auditiv� �i de articulare 
corect�, implicit a unor dificult��i de traducere. 
S-a observat din experien�a activit��ii 
pedagogice c� înv��area oral� a limbii este 
adesea compromis� dac� se începe prin studiul 
limbii scrise sau chiar dac� abord� simultan 
studiul celor dou� coduri, scris �i oral.  
„Limbajul este un ansamblu complex de procese 
-  rezultat al unei activit��i psihice, sus�ine T. 

Slama-Cazacu, care asigur� însu�irea �i 
utilizarea corect� a unei anumite limbi (7, p. 
56). Limba este constituit� din sistemul 
gramatical, lexical, fonetic �i din auxiliarele 
„extralingvistice”. Limba este crea�ia, dar �i 
fundamentul limbajului, instrument �i totodat� 
rezultat al activit��ii de comunicare. Forma cea 
mai obi�nuit� de manifestare a limbajului este 
vorbirea. Deoarece vorbirea con�ine �i auxiliare 
extralingvistice (mimica, gesturile, expresiile 
prin mi�c�rile trupului), ea este forma concret� 
în care se manifest� limba.  
    Tipurile de vorbire, în func�ie de receptarea 
sau emiterea enun�ului, se clasific� în receptive 
�i productive. Prin cele receptive – audiere �i 
citire – elevul realizeaz� receptarea informa�iei 
cu prelucrarea semnificativ� ulterioar� a 
enun�ului, iar prin cele productive- vorbire �i 
scriere – emite enun�ul vorbirii. 
În sens larg, „a recepta” este ac�iunea de a 
prinde, a înregistra, a primi, a capta unde sonore 
(2, p. 900). 
     „Pentru a recepta trebuie s� existe o inten�ie 
de comunicare, adic� s� fii dispus, pe de o parte, 
s� percepi manifest�rile cuiva drept fapte de 
limbaj, iar pe de alta, s� le atribui un în�eles” ( 
7, p. 106). 
„Cînd copilul înva�� mai multe limbi deodat�, în 
perioada de început se pot petrece contamin�ri 
reciproce. Cînd îns� limbile respective sînt 
vorbite în acela�i timp de c�tre persoane cu 
importan�� afectiv� identic�, limbile nu se mai 
contamineaz�, ci sînt înv��ate în propor�ie egal�, 
f�r� preferin�e �i modific�ri” (7, p. 165). 
      În trecut limbajul a fost de obicei considerat 
numai ca proces de exprimare �i cercetat în 
deosebi din aceast� perspectiv�. Ipostaza 
„receptare” a fost rareori luat� în considera�ie. 
S-a amintit uneori în treac�t c� exist� dou� 
momente în „vorbire”, f�cîndu-se considera�ii 
mai ales pe plan lingvistic, ori s-a men�ionat 
importan�a acestui fapt, f�r� a se trage 
consecin�ele implicate în existen�a rela�iei 
semnale �i f�r� a se situa studiul limbajului în 
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aceast� perspectiv�. Momentul emitere este o 
exprimare care are scopul de a transmite un 
con�inut psihic altuia, receptarea se manifest� 
printr-un interes fa�� de  expresia vorbitorului. 
      „Dac� emi��torul nu se va exprima corect, 
receptorul nu va putea sesiza valoarea precis� a 
expresiilor. Nu vorbele „frumoase” sînt �inta 
limbajului, ci exprimarea just� a st�rii psihice 
proprii, pe care emi��torul inten�ioneaz� s� o 
comunice cuiva” (4, p. 20). 
     Audierea are o leg�tur� strîns� cu vorbirea 
fiindc� „pentru a putea recep�iona �i interpreta 
un semn ca atare, trebuie �i s�-l po�i produce”, 
autocontrolul „producerii semnelor” este baza 
comun� pentru audiere (4, p. 25). Auditorul, 
recep�ionînd vorbirea, transform� cu ajutorul 
analizatorului motor modelele auditive în cele 
articulatorii. Între analizatorul auditiv �i cel 
motor se stabile�te o strîns� leg�tur� func�ional� 
(3, p. 8). În procesul audierii analizatorul vizual 
faciliteaz� receptarea �i în�elegerea vorbirii la 
auz, ceea ce este foarte important în cadrul unei 
lec�ii. Astfel de suporturi, cum sînt textul, 
mimica, desenul, înt�resc percep�ia auditiv�, 
faciliteaz� vorbirea interioar� �i în�elegerea 
sensului vorbirii.  
     În procesul recept�rii mesajului, consider� 
A. Mironova, (6, p.130), fraza ca entitate a 
recept�rii este în�eleas� nu prin intermediul 
analiz�rii �i sintezei ulterioare a cuvintelor din 
care este compus�, ci în urma examin�rii 
semnelor informative. 
     Unul din cele mai importante mijloace ale 
expresiei verbale îl constituie intona�ia care 
constituie în actul comunic�rii o autost�pînire �i 
reglare a exprim�rii, c�ci ea posed� „calit��i 
recep�ionale”, datorit� c�rora elevul poate 
segmenta vorbirea în blocuri sintactice, în�elege 
leg�tura dintre p�r�ile frazei �i, respectiv, poate 
s� perceap� con�inutul. V. Artiomov sus�ine c� 
intona�ia îndepline�te urm�toarele func�ii: 
comunicativ�, sintactic�, logic� �i modal� (1, p. 
215).  
      În procesul de receptare a mesajelor verbale 
se recunoa�te, mai întîi de toate, planul 
comunicativ al celor expuse, intona�ia fiind unul 
din semnele structurale distincte potrivit c�rora 
se deosebesc propozi�iile dup� tipurile lor 
comunicative: enun�iative, interogative, 
exclamative. 

     Aceast� „mimic� vocal�” schimb� sensul 
frazei astfel încît acela�i cuvînt s� aib� valori 
diverse -  de bucurie sau de depresiune, de 
indiferen�� sau de plictiseal�. Un text greu de 
în�eles poate deveni mai u�or elevului, dac� este 
citit cu o intona�ie just�, deci cuvintele cap�t� 
semnifica�iile actuale, iar sensul general e 
sesizat chiar înainte de a se ajunge la sfîr�itul 
textului, datorit� intona�iei. În lectur� intona�ia e 
o dovad� de în�elegere a textului, de surprindere 
a sensului. (7, p. 258). Pentru a fi auzit, ascultat 
�i în�eles, profesorul trebuie s� trezeasc� aten�ia 
elevilor de a participa la discu�ie. El trebuie s� 
fie un bun emitent al mesajului (st�pînind, de 
asemenea, perfect vocea �i articula�ia 
cuvintelor), va urm�ri ca discursul s� poat� 
realiza o imagine ferm� �i sigur�. Rolul cel mai 
important în în�elegerea sensului îl joac� 
accentul fonetic, care poate c�dea pe orice parte 
a unui cuvînt, fraze. Pentru în�elegerea 
mesajului, sus�ine A. Luria, trebuie însu�it 
sistemul fonematic �i elementele lexicale ale 
limbii; asimilarea sensului construc�iilor logico-
gramaticale din care e compus mesajul (5, p 
295). Dac� prin auz intona�ional se subîn�elege 
capacitatea de receptare a structurii 
intona�ionale a frazei �i raportarea corect� la 
varianta intona�ional� a acesteia, atunci prin auz 
fonematic se are în vedere capacitatea de a 
deosebi sunetele vorbirii �i de a le identifica cu 
fonemele respective. Auzul fonematic, la fel ca 
intona�ia, este necesar nu doar pentru formarea 
respectivelor modele acustico-articulatorii, ci �i 
pentru aplicarea etaloanelor deja memorizate în 
timpul recunoa�terii noilor mesaje. 
     Ritmul, de asemenea, constituie un mijloc de 
organizare în timp, care creeaz� rela�ii de 
asem�nare în interiorul ansamblului, dar �i de 
opozi�ii.(7, p. 261). Pauzele, în cadrul ritmului, 
contureaz� �i ajut� ierarhizarea, mic�orîndu-se 
între cuvintele ce urmeaz� s� apar� mai sudate. 
     Pentru îmbog��irea expresiei în comunicarea 
oral� se mai adaug� mimica fe�ei – în special a 
ochilor sau gesturi de ar�tare spre obiectele din 
jur, uneori din economisirea timpului necesar 
spre a emite cuvinte. 
     Exprimarea nu este independent� �i nici 
complet�, f�r� în�elegerea scopului împletit în 
ea, �i anume receptarea corect�, adic� 
în�elegerea sensului expresiei de c�tre auditori. 
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     Receptarea este un proces dinamic, activ �i 
complex, ea necesit� o activitate vie, con�tient�, 
o aten�ie sus�inut� �i chiar un efort care trece 
neobservat de obicei, deoarece a devenit banal,  
- pentru a aduna toate datele necesare în�elegerii 
unei expresii. Receptorul trebuie s� fie atent la 
toate „informa�iile” suplimentare pe care le 
poate primi, s� selecteze mesajul propriu-zis, s� 
recurg� �i la informa�iile adi�ionale date de 
voce, de gesturi, de mimic�.  
      „A citi, a auzi înseamn� a traduce”, spunea 
Anatole France: receptorul interpreteaz� deseori 
prin raportarea nu la sistemul de coordonate al 
expresiei, ci la sistemul s�u personal (poate s� 
nu fie atent la o iluzie, s� neglijeze una dintre 
coordonate sau s� adauge ceva care nu intrase în 
inten�ie). 
     Deci, în procesul de audiere avem nevoie de 
auditori aten�i care vor �ti s� în�eleag� clar care 
e sesizarea sensului total al informa�iei. Legea 
în�elegerii în limbaj o constituie referin�a la 
organizarea contextual�. 
     Luînd ca baz� pozi�ia limbajului, care 
presupune formarea unei competen�e de 
comunicare, cercet�torii A.A.Leontiev, 
T.Slama-Cazacu, S.Marcus, N.Ghez, 
E.I.Passov, L.�oitu relev� c� prin modelarea 
contextului al experien�ei lingvistice �i al 
cuno�tin�elor acumulate elevul alolingv poate 
deveni „st�pîn pe realitatea de comunicare”, 
eviden�iind modele, generînd „mesaje” în 
scopul transmiterii sau solicit�rii informa�iei 
necesare. 
     Receptarea unui text întreg depinde de 
în�elegerea leg�turii predicative a propozi�iei, de 
structura compozi�ional-semantic�, de stil, de 
gen. Deoarece în�elegerea vorbirii la auz poart� 
un caracter graduar, se pot deosebi urm�toarele 
niveluri: 

� nivelul în�elegerii fragmentare; 
� nivelul în�elegerii globale; 
� nivelul în�elegerii detaliate; 
� nivelul în�elegerii critice. 

Nivelul de profunzime �i de amploare al 
în�elegerii se elaboreaz� doar la trei niveluri de 
complexitate, cu ajutorul c�rora poate fi 
evaluat� �i în�elegerea fragmentar�. 
În�elegerea global� a textului se realizeaz� cu 
ajutorul alegerii din mai multe variante propuse 
a r�spunsului corect la întrebare. Nivelul 
în�elegerii detaliate se stabile�te prin înl�turarea 

lacunelor, discu�ie pe întreb�ri, repovestiri, 
elaborarea unui plan desf��urat etc. Nivelul 
în�elegerii critice este legat de evaluarea celor 
audiate, de eviden�ierea informa�iei de baz�, de 
comentarea �i discutarea acesteia, de rezolvarea 
situa�iilor-problem� etc. 
     Perceperea vorbirii la auz prezint� pentru 
ascult�tori anumite dificult��i: receptarea 
informa�iei o singur� dat�,  re�inerea întregii 
informa�ii, includerea faptelor în contextul 
general, în�elegerea motivelor �i al sensului 
ascuns al mesajului. Pentru dep��irea acestor 
dificult��i sînt necesare: o bun� orientare, 
aten�ie, interes fa�� de tema mesajului, o 
anumit� vitez� a prelucr�rii cognitive a 
informa�iei. Pentru a exprima un mesaj astfel 
încît s� poat� fi în�eles, elevii trebuie s� fie 
siguri nu numai de faptul c� scopul lor e clar �i 
coerent, ci �i de faptul c� mijloacele de limb� 
folosite sînt adecvate situa�iei concrete de 
vorbire.   
     Experien�a pedagogic� vine s� confirme 
faptul c� numai în procesul de receptare la auz a 
limbii vii se formeaz� deprinderea de audiere, 
care este un aspect receptiv al activit��ii verbale. 
Deci, în cadrul orei de limb� român�, profesorul 
va asigura �i oferi pentru audiere texte din 
diverse sfere de activitate �i va orienta elevii ca  
receptarea auditiv� a mesajului s� aib� loc în 
situa�ii reale de comunicare sau baza auditiv� îi 
ajut� pe elevi s�-�i dezvolte propriile abilit��i de 
exprimare oral�, s� acumuleze un bagaj mare de 
cuno�tin�e privind cultura, istoria, obiceiurile 
poporului care vorbe�te aceast� limb�.  
     Este cunoscut faptul c� la baza studierii unei 
limbi str�ine st� principiul comunicativ, iar 
acesta se va realiza numai dac� elevii vor 
percepe �i vor în�elege cele spuse de 
interlocutor, or dezvoltarea percep�iei contribuie 
la formarea competen�ei comunicative. 

ANNOTATION 
     The audition is an dynamic sistem, active 
and complex, that needs an energic activity. 
     The most significant  sign it constitutes the 
intonation, due this the pupil can be perceptible 
to the content of the listened message. 
     The audition of a text depends on 
understanding the predicative bundle of a 
sentence, of the coaching degree of the pupils. 
Only in the audition process of the language the 
audition habit is created. An succesufull 
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audition will contribute at the creation of 
communication competence. 
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METAFORA SPORTIV� ÎN PRESA ROMÂNEASC� ACTUAL� 

Aura B�rîc�,  
Universitatea Tehnic� de Construc�ii Bucure�ti  

Abstract: The purpose of the paper is to 
illustrate the presence of sports metaphors in 
Romanian mass media. The theory applied is 
that of  Lakoff and Johnson (1989) regarding 
conceptual metaphors. Sport is very popular and 
familiar nowadays. Sport newspapers have a 
huge circulation and popularity. Football, 
basketball, volleyball are the most likely to be 
used metaphorically. The presence of sports 
metaphors makes newspapers more attractive 
and challenging for the reader.  

Sportul este fenomenul social care 
suscit�, probabil, interesul cel mai larg �i care 
treze�te cele mai aprinse pasiuni. Dac� aceast� 
afirma�ie are nevoie de o demonstra�ie, indicii 
solide vin chiar din zona media: evenimentele 
din acest domeniu (campionate, olimpiade) 
înregistreaz� audien�e record, iar publica�iile 
sportive au tiraje impresionante1. Corelate cu 
acestea, un argument conving�tor sunt sumele, 
adesea colosale, vehiculate în rela�ia dintre sport 
�i industria publicit��ii. „Sportul-rege” din 
aceste puncte de vedere este, desigur, fotbalul, 
dar „monarhul” nu este aici unul absolut: în 
func�ie �i de aria geografic�, discipline precum 

                                                 
1 Adesea  mai mari decât cele ale publica�iilor de profil 
generalist. În România, cotidianul cu cel mai mare tiraj 
este Gazeta sporturilor  

baschetul, rugby-ul, fotbalul american sau 
cricketul întrunesc destule sufragii.  

A�a cum am relevat în materialele 
anterioare, func�ionarea metaforiz�rii 
conceptuale presupune, ca principiu, plasarea în 
pozi�ia domeniului-surs� a unui fenomen 
concret, mai apropiat de experien�a corporal� – 
motorie  sau senzorial� – decât domeniul-�int�, 
caracterizat, corespunz�tor, de un grad mai mare 
de complexitate sau abstractizare.  

Ca surs� a metaforiz�rii, sportul pare s� 
întruneasc� prin excelen�� condi�ia 
corporalit��ii. Cu excep�ia �ahului, el însu�i 
desemnat prin sintagma cu nuan�� metaforic� de 
„sport al min�ii”, toate sporturile se bazeaz� pe 
calit��i �i abilit��i fizice. Totu�i, reducerea 
sportului, ca experien��, la pura corporalitate ar 
fi o gre�eal�. Dincolo de faptul c� îndemân�rile 
pe care le presupune sunt adesea suficient de 
elaborate, se cuvine �inut seama de un aspect 
important: întrecerea sportiv� (caracterul 
competi�ional fiind o alt� tr�s�tur� definitorie a 
sportului) este guvernat� întotdeauna de reguli.    

Relativa abunden��, în mass-media, a 
metaforelor care au ca surs� sportul s-ar putea 
explica, a�adar, prin aceast� bivalen�� 
remarcabil� a domeniului: univers în care corpul 
ocup� un loc central �i, deopotriv�, spa�iu al 
regulilor, mai precis al colabor�rii �i 
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confrunt�rii reglementate. Este gr�itoare, în 
acest sens, desemnarea sportului ca „imagine” 
sau „metafor� a vie�ii”.  

Popularitatea sportului, explicabil� 
probabil �i prin complementaritatea sus-
men�ionat�, stimuleaz�, la rândul ei, recursul la 
metafore sportive în discursurile care aspir� la o 
audien�� l�rgit�. Calit��ii de domeniu relativ 
„corporal” i se adaug� cea a familiarit��ii: 
pentru majoritatea oamenilor, un meci de fotbal 
este, probabil, mai u�or de în�eles decât o 
confruntare în jurul unei mize politice, iar 
folosirea unor termeni fotbalistici în discursurile 
pe marginea celei din urm� este apt� s� induc� 
un sentiment de confort cognitiv.  

În mass-media din România precum �i în 
discursul politic autohton, în mod previzibil, 
fotbalul pare s� fie sportul care func�ioneaz� cel 
mai frecvent ca domeniu-surs�. O distinc�ie 
valabil� pentru toate disciplinele sportive-surse 
ale metaforelor conceptuale este cea între 
aspectele care �in de cadrul regulamentar �i 
procedeele tehnice ale jocului ca atare. 
Elemente care �in de cel dintâi par s� 
predomine: offside (=situa�ie neregulamentar�), 
fault(=abuz, procedeu neregulamentar), cartona� 
galben (=avertisment)/ro�u (=eliminare). 
„«Traianviratul» de la PD este istorie. Blaga, 
l�sat în offside de democra�i în ofensiva 
împotriva lui T�riceanu” (Gardianul, 5 
noiembrie 2007), „Cioroianu, din nou în ofside 
protocolar” (Ziua, 13 martie 2008), „Cei nou� 
judec�tori ai Cur�ii Constitu�ionale a României 
(CCR) s-au transformat în ultimul an, din arbitri 
neutri tocmi�i s� dea cartona�e ro�ii în numele 
Constitu�iei, în actori-juc�tori care fac c�r�ile în 
via�a politic� a ��rii. Pot faulta orice institu�ie, 
dar nu pot fi faulta�i de nimeni.” (România 
liber�, 11 februarie 2008), „Monica Macovei: 
România a primit cartona� ro�u de la CE 
pentru cazuri de mare corup�ie. Comisia 
Europeana vrea sa vad� Justi�ia la treab�, nu la 
vân�toare de vr�jitoare” (Gardianul, 27 
octombrie 2005). Nu lipsesc inova�iile: „Mircea 
Geoan�, liderul PSD: Olli Rehn ne-a dat 
cartona�ul portocaliu pentru meciul 
anticipatelor” (Gardianul, 6 noiembrie 2007). 
„Galbenul” devine aici din „ultim”, „penultim 
avertisment”, „portocaliu” conotând astfel atât 
îng�duin�a (la limit�) a „arbitrului” cât �i 

urgen�a schimb�rii de conduit� a „juc�torului” 
vizat.  
 Un alt termen din domeniul sportiv 
folosit metaforic �i pentru alte domenii este 
„arbitru”: „Guvernul, arbitru între Funar �i 
Consiliul Local” (Gardianul, 6 noiembrie 
2007), „Sindicali�tii vor ambasada SUA ca 
arbitru” (Adev�rul, 19 martie 2007). 

Prezen�a unor metafore care au ca surs� 
„sportul min�ii” înt�re�te ideea centralit��ii 
regulilor (jocului) în aceast� categorie a 
metaforei conceptuale: (a da) �ah = (a pune în) 
dificultate; provocare, pericol iminent pentru 
oponent, mat = victorie (ob�inut� prin calcul, 
printr-o succesiune de pa�i), mutare = ac�iune: 
„Cu ajutorul televiziunilor care fac agenda 
public� autohton�, Antenele lui Voiculescu �i 
Realitatea lui Vântu, cu sprijinul cercurilor de 
afaceri cu influen�a politic� �i mediatic� �i cu 
suportul PSD, PRM �i PC, C�lin Popescu 
T�riceanu planific� mutarea prin care sa-l fac� 
mat pe Traian B�sescu.”(România liber�, 25 
ianuarie 2007, „Mat la B�sescu sau mat la 
T�riceanu?”) „B�sescu d� �ah cu (s)pionul” 
(România liber�, 27 noiembrie 2007), „Totul se 
trage de la incapacitatea PSD de a-�i asuma fie 
riscul alegerilor anticipate, fie pe cel de a deveni 
indirect pion pe tabla de �ah a pre�edintelui.” 
(România liber�, 8 iunie 2007),  „Pre�edintele 
B�sescu î�i d� seama, cu oarecare întârziere, c� 
nu mai poate face fa�� luptelor politice bazându-
se doar pe propriile intui�ii �i mut�ri de �ah. 
Revela�ia are loc, probabil, în contextul  
opera�iei de preschimbare a premierului din 
simplul b�iat de mingi în b�rbatul de stat 
hot�rât s� câ�tige orice b�t�lie care i-ar putea 
pune în pericol fotoliul, dar �i în contextul 
b�t�liilor pierdute de Palatul Cotroceni în fa�a 
Palatului Victoria, cu speran�a c� r�zboiul înc� 
nu s-a decis.” (România liber�, 16 martie 2007).  
Remarc�m în acest exemplu prezen�a metaforei 
sportive în contexte în care apare �i metafora 
r�zboiului. „B�iat de mingi” desemneaz�, 
depreciativ, un participant cu un rol marginal. 

În privin�a procedeelor, intrate în uz 
sunt: „a pasa” (din colaborare fireasc� în cadrul 
jocului, prin metaforizare ajunge s� desemneze 
un mod de a sc�pa de o problem�); „a dribla” (o 
ocoli o problem�); „a face slalom printre...” , „a 
para”, „a jongla”, „a ridica la fileu”: „Este cazul 
unor tineri din Bârlad care, pentru a putea 
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dribla decizia P.S. Ioachim Vasluianul, 
episcopul Hu�ilor, s-au v�zut nevoi�i s� ia taxiul 
�i s� se duca la Gala�i, ca s�-�i poat� pune 
pirostriile.” (România liber�, 26 iunie 2006),  
„Ei posed�, în cel mai bun caz, o dexteritate în 
reac�ii �i o capacitate de a combina pe spa�ii 
înguste, ca s� vorbim ca în sport” (Dilema 
Veche, 10-16 ianuarie 2008), „Maneaua 
restaur�rilor bugetare: Vasile Turcu centreaz�, 
Ludovic Spiess o încaseaz� – Începând de luna 
viitoare, Curtea de Conturi va declan�a controlul 
la Opera Român�” (Gardianul, 6 noiembrie 
2007), „Fosta conducere a Rafo, acuzat� c� a 
jonglat cu ac�iunile de la Electrocarbon Slatina” 
(Gardianul, 16 iulie 2004), „Dup� un slalom 
juridic ingenios, premierul T�riceanu a reu�it s�-
l impun� tot pe omul lui în fruntea Autorit��ii 
Na�ionale pentru Reglementare în Comunica�ii 
�i Tehnologia Informa�iei (ANRCTI).” 
(România liber�, 4 ianuarie 2007), „Social-
democra�ii au precizat, într-un comunicat, c� 
B�sescu �i T�riceanu î�i paseaz� reciproc 
responsabilitatea pentru cheltuirea unei sume 
uria�e – 300 de milioane de euro, suma estimat� 
de PSD – în scopul achizi�ion�rii unor aeronave 
sofisticate.”(România liber�, 25 iulie 2007), 
„Gigi Becali pareaz� atacurile lui Hagi” (Atac, 
6 aprilie 2008). 

Se constat� c�, în compara�ie cu 
aspectele regulamentare metaforizate, în cazul 
procedeelor tehnice în rela�ia dintre surs� �i �int� 
intervin devieri semantice mai pronun�ate: 
astfel, în cazul lui „a pasa”, un procedeu 
reprezentând o colaborare fireasc� în cadrul 
jocului – transmiterea balonului c�tre un 
coechipier – corespunde, prin metaforizare, unui 
mod de a sc�pa de o problem�; „a dribla” ajunge 
s� desemneze ocolirea unei probleme; �.a.m.d. 

Al�turi de recuzita regulamenter� �i de 
procedee, o alt� surs� este constituit� de cadrul 
spectacolului sportiv: „tribunele”, „peluzele” �i 
„galeria”, desemnând, literal, p�r�i ale 
stadionului, respectiv grupuri de suporteri, sunt 
folosite pentru a îi desemna pe cei care asist�, 
pasiv sau implica�i exclusiv vocal, la o 
confruntare:  „Dac� nu ve�i avea t�ria s� v� 
c�lca�i pe inim� punând cap�t circului politic la 
care asist�m de atâta timp, România va c�dea 
prad� unor demagogi �i profitori din galeria 
Partidului Social Democrat, de care tocmai am 
sc�pat – e adev�rat, tot datorit� talentului 

dumneavoastr� politic.” (România liber�, 3 
februarie 2007). 

„Pe tu��” indic� scoaterea din joc: „Pe 
tu�� a r�mas �i consilierul jude�ean Traian 
Stancu, vicepre�edinte al filialei, dar �i 
vicepre�edintele organiza�iei jude�ene de tineret, 
Raul Dan Cr�ciun.”(România liber�, 10 ianuarie 
2007). „A înscrie”, „a marca” (�i „a egala”) 
semnific� reu�ite (de moment, într-o confruntare 
cu rezultat înc� nedecis), iar scorul apare, 
generic, ca un mod de cuantificare a evolu�iei 
raporturilor într-o confruntare: „1-0...”: 
„T�riceanu egaleaz� scorul prin autogolul lui 
B�sescu” (S�pt�mâna Financiar�, 29 ianuarie 
2007) „Promisiunea ANI ne-a m�rit scorul” 
(România liber�, 11 ianuarie 2007), „PD 
egaleaz� PNL �i UDMR” (Business Standard, 1 
aprilie 2008) 

Discipline sportive care apar relativ 
frecvent ca domeniu surs�: cursele atletice, cele 
de cai: „«Iancu �i Gigi vorbesc mult. Dar nu 
exist� om tare pe p�mânt. To�i, din arm�sari de 
curs� lung�, au murit gloabe. Nici m�car 
Ceau�escu, spaima ��rii, nu a fost tare. Pân� la 
urm� nu i-au putut num�ra nici gloan�ele din 
piept. Le dau un sfat: s� pun� batista pe 
�ambal», a replicat �i Corleone.” (Adev�rul, 19 
martie 2008) 

Metafora sportiv� este întâlnit� cu 
prec�dere, dar nu exclusiv, în contexte legate de 
via�a politic� (ca scen� a confrunt�rii prin 
excelen��, într-o societate democratic�), fiind 
preluat� adesea de jurnali�ti din discursurile 
politicienilor: „De�i tot mapamondul �tie c� 
pu�c�riile române�ti nu colec�ioneaz� decât 
fraieri sau cel mult babe care au agresat cu sapa 
buruienile din curtea vecinului, e de neîn�eles de 
ce politicianul �i interlopul, amândoi cu brevete 
de �mecheri profesioni�ti, vor s� intre în 
prelungiri cu un meci pe care l-au câ�tigat 
deja.”(Cotidianul, 26 iunie 2008). Orice 
domeniu social guvernat de reguli poate fi îns� 
o �int�: „Hipermarketurile, prinse din nou în 
offside: înghe�ata alterat� la 
Kaufland”(Gardianul, 24 august 2007). 
Expresiile metaforice „pe ultima sut� de metri”, 
„um�r la um�r”, „ultima turnant�”, „în linie 
dreapt�”  sunt frecvente în domeniul social: 
„Spitalele vechi sunt pe ultima sut� de metri a 
existen�ei lor �i pun în pericol via�a pacien�ilor, 
dotarea este �i ea la un nivel insuficient, iar 
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puhoiul de medici �i asistente care pleac� din 
�ara genereaz� probleme grave pentru sistemul 
medical.” (S�pt�mâna Financiar�, 7 martie 
2008), Delicate marine, pe ultima turnant� 
(S�pt�mâna Financiar�, 1 iunie 2007). 

Al�turi de sentimentul de confort 
cognitiv creat, prin concrete�ea imaginilor 
folosite, unei p�r�i importante a publicului, 
metaforele sportive tind s� induc� �i o nuan�� 
ludic� în domenii altfel marcate de tensiuni. 
Metafora conceptual�-cadru c�reia i s-ar putea 
circumscrie, din aceast� perspectiv�, este 
„VIA�6 (POLITIC6, ECONOMIC6, 
SOCIAL6) = JOC”: 

„Vladimir Putin: Nu a fost un joc de 
ping-pong al acuza�iilor reciproce cu oficialii 
NATO” (A.N. HotNews.ro, 4 aprilie 2008) 

Analogia între politic� �i sport îmbrac�, 
în mass-media, forme variate, mergând dincolo 
de titluri �i de figurile de stil inserate în �tiri �i 
articole. Ea ajunge s� furnizeze chiar formatul 
unor produc�ii audiovizuale, dup� cum o 
ilustreaz� seria de emisiuni denumit� „Meciul 
Serii”, programat� de postul Realitatea TV în 
campania electoral� pentru alegerile locale din 
2008. La aceste emisiuni, candida�ii au fost pu�i 
fa�� în fa��, pentru a dezbate, într-un cadru care 
imita un ring de box, cu toat� recuzita unei 
confrunt�ri pugilistice: arbitrii, juriu, public 
aflat de partea fiec�ruia dintre combatan�i. 

Cele dou� domenii care func�ioneaz� 
frecvent ca domeniu-surs� în aceast� arie sunt 
r�zboiul �i sportul. Sintetizând, pe baza 
exemplelor discutate, am ajuns la urm�toarele 
echivalen�e-cadru: 
competi�ie politic� = întrecere sportiv� 
competi�ie politic� = r�zboi 

Un domeniu abstract, cel al luptei pentru 
dobândirea �i exercitarea puterii în societate, 
apare astfel transpus în termenii unor fenomene 
care au în prim-plan o confruntare desf��urat� la 
nivel fizic. Remarc�m c� atât experien�ele 
asociate cu r�zboiul, cât �i sportul, legate mai 
mult sau mai pu�in direct de corporalitate, nu fac 
parte din categoria experien�elor primare: 
ambele domenii includ reguli, tehnologii �i 
reprezent�ri cu diverse grade de complexitate. O 
întrebare care se ive�te, în contextul demersului 
de fa��, este în ce m�sur� aceste domenii pot 
figura, la rândul lor, drept „�int�” a 
metaforiz�rii. 

Vom aborda, în cele ce urmeaz�, 
metafora în �tirile �i articolele pe teme de sport, 
atât cele din presa generalist�, unde acestea apar 
în nelipsitele pagini dedicate fenomenului, cât �i 
cele din presa de specialitate. O prim� 
observa�ie, cu caracter general, este tendin�a 
multor cronicari sportivi de a-�i personaliza 
stilul, jonglând în acela�i timp cu conven�iile 
genului. Spectaculozitatea sportului �ine de 
imagine, iar o transpunere verbal� care s-ar 
limita la un limbaj pur denotativ ar risca s� fie 
arid� �i repetitiv� chiar �i pentru un cititor 
pasionat de fenomen. Jocurile de cuvinte, 
figurile de stil par menite s� compenseze 
dinamismul pierdut prin medierea lingvistic�.    

Un fenomen care se distinge în zona 
jurnalismului sportiv este existen�a unui 
repertoriu de metafore devenite cli�eu al 
genului. Una dintre cele mai frecvente este 
cavaler al fluierului pentru „arbitru” (la 
fotbal):  

„N-avem nici un arbitru la turneul final 
continental, dar avem destule cuno�tin�e printre 
cavalerii fluierului desemna�i de UEFA s� 
oficieze partidele din Austria �i Elve�ia, 
programate în perioada 7-29 iunie.” (Gazeta 
Sporturilor, 24 martie 2008) 

Un alt termen intrat în categorie cli�eelor 
este desemnarea generic� a confrunt�rilor din 
teren cu termenul ostilitate. Acesta apare adesea 
într-un context care indic� dominarea exercitat� 
de unul dintre competitori, în sintagme precum 
„a conduce ostilit��ile” sau echivalente. �i aici, 
fotbalul este terenul cu cele mai multe exemple, 
f�r� a de�ine îns� exclusivitatea. De notat c�, în 
contextele de mai jos, „conducerea ostilit��ilor” 
(echivalente cu dominarea exercitat� de una 
dintre echipe) nu garanteaz� victoria, 
netraducându-se prin puncte pe tabela de marcaj 
(fapt denotat în finalul citatului prin sintagma 
„au ie�it (...) cu fa�a curat�”; astfel, cele dou� 
situa�ii – dominarea exercitat� de o echip� �i 
eficien�a celeilalte – apar juxtapuse cu un 
operator concesiv implicit (de�i un competitor 
domin�, cel�lalt î�i atinge scopul):  

„Clujenii au venit supermotiva�i la 
Vaslui, lucru vizibil în prima parte de meci, 
când au condus ostilit��ile pe teren. «�epcile 
ro�ii» au avut în dou� situa�ii �ansa de a 
schimba tabela de marcaj, prin Budeanu (17) �i 
Nemanja Jovanovici (38), îns� vasluienii au 
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ie�it de fiecare dat� cu fa�a curat�.”(Gazeta 
Sporturilor, 10 martie 2008) 

 „Aguero, 19 ani, a învins de unul singur 
Barcelona. Pân� s� apar� el, catalanii st�pâneau 
ostilit��ile, având �i 1-0 dup� supergolul lui 
Ronaldinho” (Gazeta Sporturilor, 3 martie 
2008) 

Termenul apare �i în contexte neutre, 
precum cele de mai jos; putem remarca îns� c�, 
nici în primul dintre aceste exemple, 
„conducerea ostilit��ilor” nu implic� un rezultat 
definitiv, fiind vorba de antrenamentele 
premerg�toare unei curse automobilistice. În cel 
de-al doilea exemplu, nuan�a concesiv� este 
prezent� prin ideea de a�teptare în�elat� – de�i 
echipa la care se face referire emitea preten�ii, 
presta�ia i-a contrazis aspira�iile, m�rturie stând 
– „derularea ostilit��ilor”: 

„Ostilit��ile în antrenamentele libere de 
ieri au fost conduse de Ferrari.” (Gazeta 
Sporturilor, 5 aprilie 2008) 

„Dup� cum s-au derulat ostilit��ile ieri, 
Slomka nici n-ar avea de ce s� se plâng�. Echipa 
lui nu s-a ridicat nici o clip� la preten�iile unui 
derby, dar�mite la valoarea 
adversarului.”(Gazeta Sporturilor, 2 martie 
2008) 

Se observ� cu u�urin��  c� ambele 
metafore-cli�eu sus-men�ionate – „cavaler al 
fluierului” �i „ostilitate” au o conota�ie mar�ial�. 
Sfera confrunt�rii fizice violente �i a r�zboiului 
furnizeaz� jurnalisticii de sport un num�r extins 
de termeni: lupt�, b�taie, duelurile pe via�� �i 
pe moarte, vârf de lance sunt doar câteva 
exemple. De notat concentrarea în acela�i 
paragraf a trei elemente de acest tip:    
  „Giule�tenii se lupt� cu orgoliul 
moldovenilor de la Poli Ia�i, «câinii», cu 
performera ultimelor cinci etape, Pandurii, iar 
b�n��enii înfrunt� imprevizibilul la Gala�i. 
B�taie mare însa la retrogradare, în sistem 
eliminatoriu, pe perechi. UTA - Farul �i Dacia 
Mioveni - Gloria Buz�u sunt duelurile pe via�� 
�i pe moarte ale rundei.”(Cotidianul, 8 aprilie 
2008) 

„Noua genera�ie de juc�tori, cu Mutu 
vârf de lance (...)” (TVR 1, 14 aprilie 2008) 

Dac� termenii cu aceast� conota�ie tind 
s� apar� în cuprinsul articolelor, în multe cazuri 
r�zboiul ca atare func�ioneaz� ca metafor� înc� 
din titlu:  

„Handbal: HCM Constanta - THW Kiel 
28-37 Prea mici pentru un r�zboi atât de 

mare!”(Cronica Român�, 16 octombrie 2006)  
„R�zboi pe Polivalent�  
Boxul �i handbalul �i-au disputat dreptul 

de a organiza, în acela�i timp, în Sala «Ioan 
Kunst Ghermanescu»,  dou� evenimente majore 
(...)”  
(Ziua,13 februarie 2008) 

„R�zboiul ghe�ii: Steaua - Miercurea 
Ciuc” (Jurnalul Na�ional, 3 februarie 2006) 

În urm�torul exemplu, o posibil� 
întâlnire între dou� echipe de handbal este 
descris� metaforic în titlu drept un „r�zboi 
fratricid” iar în cuprinsul articolului este 
desemnat� cu sintagma „duel românesc”2:  

„R�zboi fratricid evitat la handbal 
Rulmentul Bra�ov �i Tomis Constan�a au evitat 
o întâlnire direct� în semifinalele Cupei 
Challenge  

De ce s-au temut au sc�pat: Rulmentul 
Bra�ov �i Tomis Constan�a nu se vor înfrunta în 
semifinalele Cupei Challenge la handbal 
feminin. Suspiciunile create în jurul tragerii la 
sor�i a Cupei UEFA la fotbal, în urma c�reia 
Rapid �i Steaua au fost trimise s� se înfrunte în 
,,sferturi", cuprinseser� �i lumea handbalului 
romanesc. Forul continental �i sor�ii au pus îns� 
cap�t acestor supozi�ii, evitând un duel 
românesc în semifinale.” (Cotidianul, 21 martie 
2006) 

„R�zboiul nu se m�rgine�te la terenul de 
joc:  
„R�zboiul psihologic UTA-Poli a început  
ARAD - Patru zile. Atât a mai r�mas pân� la 
marele derby UTA - Poli. Un meci cât un 
campionat. A�a cum era de a�teptat, r�zboiul 
psihologic a început.  Fiecare tab�r� caut� s� 
«loveasc�» în moralul adversarului. Chiar dac� 
rezultatul - sper�m - se va decide în iarb�, un alt 
meci se afl� în plin� desf��urare în aceste zile 
premerg�toare derby-ului Vestului”  (Sport 
Arad online, 28 august  2007) 

Tab�r� �i a lovi completeaz� aici 
tabloul mar�ial al unei confrunt�ri extinse în 

                                                 
2 Putem remarca aici �i o ocuren�� a metaforei 
conceptuale „Na�iune = Familie” (George Lakoff  Mark 
Johnson, Op.cit., p.63.) : confruntarea dintre dou� echipe 
române�ti într-o competi�ie interna�ional� apare drept 
“fratricid�” 
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afara gazonului. Recuzita de acest tip nu lipse�te 
nici din articole referitoare la „sportul min�ii”: 

„Principala problem� în �ah este 
r�zboiul nervilor. Trebuie s� te deta�ezi de 
partid�, ca apoi s� vorbe�ti cu adversarul, s� 
împ�rt��i�i ceea ce s-a întâmplat pe tabla, s� fi�i 
prieteni. Chiar �i atunci când ai pierdut, chiar 
dac� ai avut o pozi�ie câ�tigat�, nu po�i s� î�i 
descarci nervii pe adversar.” (Opinia 
studen�easc�, 4 decembrie 2006)  

Analizând �tirile �i articolele pe teme 
sportive, vom constata c� una dintre metaforele 
conceptuale cele mai  frecvente c�reia i se 
subsumeaz� tropii din aceast� zon� este 
urm�toarea: 

întrecere sportiv� = r�zboi 
Coroborând cu analiza de mai sus 

referitoare la metaforele din articolele pe teme 
politice, putem construi urm�torul triunghi (cu 
parcursuri unidirec�ionale), în care r�zboiul 
apare drept domeniu-surs� pentru ceilal�i doi 
termeni (s�ge�ile indicând orientarea surs�-
�int�). 
r�zboi →→→→ competi�ie politic� 
↓  ↑ 
întrecere sportiv�  

În numeroase cazuri, mai mult decât 
valoarea cognitiv�, un factor explicativ pentru 
aceast� pozi�ionare a r�zboiului pare s� fie for�a 
stilistic� a metaforelor respective, care cap�t� 
adesea o func�ie hiperbolizant�.  

Fenomenul sportiv nu se reduce la 
întâlnirea competitorilor pe teren (pist�, bazin, 
�.a., în func�ie de disciplin�), ci include, dup� 
cum se �tie, o întreag� serie de elemente conexe: 
suporteri, impresari, cluburi �i federa�ii, o 
industrie a echipamentelor de profil.  

În cazul fotbalului, dincolo de relatarea 
�i comentarea întâmpl�rilor de pe teren, p�r�i 
însemnate din materialele de pres� care îi sunt 
consacrate sunt dedicate declara�iilor emise de 
personajele care graviteaz� în jurul „balonului 
rotund” – cele implicate direct, precum juc�torii 
(vâna�i de reporteri dup� partide), dar mai cu 
seam� antrenori, pre�edin�i de cluburi, patroni, 
oficiali ai federa�iilor, �.a. Ace�tia,  oarecum 
asem�n�tor cu oamenii politici, sunt stimula�i s� 
recurg� la exprim�ri cât mai plastice, apte s� fie 
preluate �i repetate.  

O sintagm� de acest fel poate tinde spre 
cli�eizare, revenind în articole vreme de un 

întreg sezon. Un exemplu din aceast� categorie 
este metafora „umbl�rii la butoane”, utilizat� de 
patronul clubului de fotbal Steaua înainte de 
returul campionatului 2007-2008:   

„În plus, oficialul î�i nuan�eaz� îns� 
declara�iile când vine vorba de celebrele 
butoane pe care le-a adus în prim-planul 
mediatic, dar de care se dezice. „Nu sunt un 
sfânt, dar adversarii mei au f�cut de zece ori mai 
multe ca mine, m� refer la acele butoane. Eu 
doar mai ating câte-un buton, nu-l ap�s, ei 
apas� ca la pian. Când ai un buton, trebuie s�-l 
folose�ti, dar eu nu prea am“, a comentat 
oficialul stelist la emisiunea „Fanatik“, de pe 
Telesport. (Cotidianul, 8 aprilie 2008) 

„Marian Iancu [patronul clubului de 
fotbal Politehnica Timi�oara – n.n.] ar trece la 
butoane” (Cotidianul, 20 martie 2008) 

„Butoanele fac legea �i-n baschet” 
(Ziarul Ziarul, 7 iunie 2008) 

„A umbla la butoane”, sintagma folosit� 
ini�ial, desemneaz� utilizarea unor mijloace 
oculte �i, în ocuren��, incorecte (precum 
influen�area arbitrilor �i a juc�torilor adver�i) 
pentru ob�inerea unor rezultate favorabile. 
Termenul „buton” poate fi analizat aici în 
paralel cu „pârghie”, substantiv a c�rui valoare 
metaforic� de „mijloc de influen��” este deja 
lexicalizat�. Spre deosebire de „pârghie”, 
element din zona mecanicii – �i deci a 
vizibilului – „buton” trimite la zona 
electricit��ii, for�� fizic� exercitându-se 
inaccesibil vederii. Schematizând ob�inem: 
„pârghie” (metafor� lexicalizat�) – mecanic -> 
vizibil 
„butoane” – electric -> invizibil, ascuns 

„Butoanele” nu sunt un exemplu 
singular de metafor� tehnologic� în domeniul 
sportiv, dar metaforele din aceast� categorie 
constituie în mass-media  apari�ii mai curând 
incidentale. „A ap�sa pe accelerator”, cu sensul 
de „a m�ri viteza” este un exemplu întâlnit cu 
referire, de aceast� dat�, la jocul propriu-zis:   

 „Capitolinii au intrat în partea a doua cu 
piciorul pe accelerator �i cu funda�ii Tonetto �i 
Panucci în careul advers.”(Gazeta sporturilor, 2 
aprilie  2008) 

„Chiar dac� s-au înc�lzit mai greu, doar 
10-6 la pauza, gazdele au ap�sat pe 
accelerator în repriza a doua �i au câ�tigat 
destul de clar, chiar dac� Williams a reu�it un 
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eseu dup� ce c�lcase în alergare tu�a.”(România 
Liber�, 11 februarie 2008) 

Cazuri particulare sunt cognomenele 
folosite pentru desemnarea unei echipe anume, 
precum supranumele „Portocala mecanic�” 
pentru reprezentativa Regatului ��rilor de Jos: 
dac� „Portocal�” provine de la culoarea 
tricourilor purtate de juc�torii olandezi, 
„mecanic�” sugereaz� proverbiala precizie în 
joc a acestei echipe na�ionale. �i aici, sunt 
frecvente apelativele cu conota�ie r�zboinic� –  
„Tunarii” (Arsenal), „L�ncierii” (Ajax 
Amsterdam)3.   

Frecven�a sporit� a metaforelor legate de 
„r�zboi/ucidere/lupt�” în discursul media pe 
teme sportive este remarcat� �i într-un articol al 
cercet�torului finlandez Heli Harsunen4. Analiza 
sa, aplicat� articolelor de ziar �i online 
referitoare la tenis, fotbal, cursele de Formula 1 
�i raliuri, se înscrie în cadrul teoretic definit de 
Lakoff �i Johnson. Metaforele din corpusul avut 
în vedere sunt analizate din perspectiva unei 
teze a autorilor americani men�iona�i, �i anume 
ideea c�, focalizându-se asupra anumitor 
aspecte ale unui concept (prin asocierea sa cu un 
altul), metaforizarea oculteaz� alte aspecte ale 
conceptului în cauz�. Astfel, în discursul presei 
sportive, metaforele  „r�zboiului/uciderii/luptei 
(...) scot în eviden�� aspectele masculine, 
agresive, violente, dure ale sportului în vreme ce 
aspectele creative �i deconectante r�mân 
ascunse”.  

Autorul asociaz� acest fenomen cu o 
„masculinizare (discursiv�) a sportului”, proces 
similar cu acela identificat de cercet�toarea 
Veronika Koller5 în domeniul economic.  
Domina�ia masculin� pe scena politic� este o 
tem� abordat� pe larg de studiile feministe �i de 
feminismul militant. Exemplele oferite în 
prezenta lucrare sugereaz�, îns�, �i o perspectiv� 
dac� nu alternativ�, cel pu�in complementar� cu 
aceast� direc�ie: metaforele cu elemente 
mar�iale reprezint� un mijloc de accentuare �i de 

                                                 
3 Surse: Gazeta Sporturilor, Prosport, Sport.ro. 
4 Heli Harsunen, Metaphors in sports media discourse – a 
cognitive approach, FINSEE, Universitatea din Turku, 
2007. 
5 Veronika Koller, Koller, Veronica, Metaphor and 
Gender in Busines Media Discourse: A   Critical  
Cognitive Study, London, Palgrave Macmillan, 2004. 
 

hiperbolizare, eventuala relevan�� cognitiv� 
fiind înso�it� de o cert� valoare stilistic�.  
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE – MOYEN D’UNE MEILLEURE VALORISATION DE 
L’INTELLIGENCE DES DÉBUTANTS DANS LA RECHERCHE  – UN 

INVESTISSEMENT DANS L’AVENIR DE LA SCIENCE 
Botnaru Olesea,  

dr. , membre de l’équipe internationale. 
Le colloque international La 

méthodologie de la recherche scientifique – 
moyen d’une meilleure valorisation de 
l’intelligence des débutants dans la recherche a 
eu lieu à Bucarest, du  du 18 au 19 septembre 
2008. Il a été organisé par le Département de 
Langues étrangères et Communication de  
l’Université Technique de Construction de 
Bucarest (UTCB), dans le cadre du Projet de 
coopération scientifique inter-
universitaire Méthodologie de l’apprentissage 
de la recherche universitaire. L’harmonisation 
des pratiques académiques. Ce projet a été 
présenté à la compétition internationale 
organisée en 2007 par l’Agence universitaire de 
la Francophonie, programme « Soutien et 
renforcement de l'excellence universitaire » et il 
a été classé parmi les projets financés 
(l’ensemble des dossiers de candidature soumis 
au Conseil scientifique de l’Agence 
universitaire de la Francophonie a réuni 448 
dossiers, dont 273 ont été jugés recevables ; 50 
dossiers, classés les premiers, ont été retenus 
pour financement. En Europe centrale et 
orientale 34 projets ont été présentés, dont 5 ont 
été sélectionnés). 

Le projet Méthodologie de 

l’apprentissage de la recherche universitaire. 

L’harmonisation des pratiques académiques, 
qui représente une coopération scientifique entre 
trois universités - l’Université Technique de 
Construction de Bucarest, Roumanie (université 
qui a présenté le projet), l’Université Paris X 
Nanterre, France et l’Université Pédagogique 
d’État “Ion Creanga” de Chisinau, Moldova 
(universités partenaires au projet) – se déroulera 
sur une période de deux ans, 2008-2009. 

Le responsable du projet est Mme 
Mihaela �t. R6DULESCU, professeur au 
Département de Langues étrangères et 
Communication de l’UTCB, titulaire des cours 
Méthodologie de la recherche scientifique, 
Études culturelles françaises et Techniques de 

communication qu’elle enseigne à la section de 
philologie Traduction et Interprétation et à la 
Filière francophone de l’Université Technique 
de Construction de Bucarest. Elle est l’auteur de 
plus de 50 ouvrages - scientifiques, didactiques, 
études et articles de littérature, méthodologie de 
la recherche, pédagogie de la communication, 
lexicologie, interférences de la linguistique avec 
la didactique des langues, de la pédagogie avec 
la littérature. Son livre Metodologia cercet�rii 
�tiin�ifice. Elaborarea lucr�rilor de licen��, 
masterat, doctorat (Ed. Didactic� �i Pedagogic�, 
Bucure�ti, 2006) a joui d’appréciations 
élogieuses dans le milieu académique de 
Roumanie.  

Les co-responsables du projet sont M. le 
Professeur Bernard DARBORD, Directeur de 
l’UFR des Langues et Cultures Étrangères de 
l’Université Paris X Nanterre, une grande 
personnalité du monde scientifique français et 
Mme Angela SOLCAN, maître de conférences et 
chef de la Chaire de Philologie Française de la 
Faculté des Langues et littératures étrangères 
de l’Université  Pédagogique d’État « Ion 
Creang� » de Chisinau. 

Les autres membres de l’équipe 
internationale sont : Mme Aura B6RÎC6, 
enseignante au Département de Langues 
étrangères et Communication de l’UTCB, 
Roumanie, Mme Alexandra ODDO BONNET, 
maître de conférences à l’UFR des Langues et 
Cultures Étrangères de  l’Université Paris X 
Nanterre, France, Mme Olesea BOTNARU et 
Mme Domnica MUNTEANU, enseignantes à 
l’Université Pédagogique d’État “Ion Creanga” 
de Chisinau, Moldova. 

L’ojectif du projet est de réaliser une 
recherche qui contribue au perfectionnement du 
travail d’élaboration des premières productions 
scientifiques des étudiants, à la 
professionnalisation des débutants dans la 
recherche, ainsi qu’à l’harmonisation des 
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pratiques académiques, dans le respect de la 
diversité. 

Le colloque international La 

méthodologie de la recherche 

scientifique – moyen d’une meilleure 

valorisation de l’intelligence des 

débutants dans la recherche a été une 
des activités importantes prévues dans le cadre 
du projet La méthodologie de l’apprentissage de 
la recherche universitaire. L’harmonisation des 
pratiques académiques.  

La thématique générale du colloque a 
été: 

- la méthodologie de la recherche 
scientifique dans la recherche 
universitaire 

- possibilités réelles d’accès des étudiants 
à l’étude de la méthodologie de la 
recherche scientifique : cours, 
séminaires, travaux pratiques de 
méthodologie de la recherche  

- la participation des étudiants aux équipes 
mixtes de recherche 

- méthodes, techniques et procédés aptes à 
assurer un travail scientifique productif 

- types et stratégies de la recherche 
- modalités actuelles du choix des thèmes 

et du directeur de thèse ; changements 
désirables en vue d’une harmonisation 
internationale  

- la direction scientifique : expériences et 
projets  

- le doctorat en co-tutelle : expériences et 
exigences  

- le rôle du jury et du directeur de thèse 
dans l’évaluation des mémoires et des 
thèses  

- l’Internet dans la recherche scientifique   
- la maîtrise des langues étrangères et la 

formation linguistique dans l’université 
en vue de la recherche et de l’intégration 

des futurs chercheurs dans la 
communauté scientifique internationale   

- la spécificité du discours scientifique   
- procédés de préparation et de soutenance 

des thèses dans les universités de 
différents pays ; modalités de leur 
harmonisation  

- modalités d’encouragement des 
contributions originales au 
développement de la science  

- diversité et harmonisation (sans 
uniformisation) des pratiques 
académiques dans la recherche 
scientifique visant le travail de fin 
d’études 

- exigences déontologiques de la 
recherche scientifique 

- évaluation critique de l’expérience 
acquise dans la  préparation et la 
soutenance des thèses  

- études statistiques sur l’évaluation et la 
valorisation des thèses 

- perfectionnement de la formation des 
formateurs en recherche 

Le comité scientifique international du 
colloque a été représenté par des professeurs 
jouissant de grande notoriété scientifique, 
d’universités de plusieurs pays d’Europe et du 
Canada. Les allocutions d’ouverture ont été 
présentées par Mme Mihaela �t. R6DULESCU, 
responsable du Projet, M. Ion DAVID, doyen de 
la Faculté d’Équipement de chantier de 
l’Université Technique de Construction de 
Bucarest, faculté qui a accueilli les travaux du 
colloque et Mme Liliane RAMAROSOA, 
directrice du Bureau Europe centrale et orientale 
de l’Agence universitaire de la Francophonie  

Le déroulement du colloque a été 
réparti en deux séances plénières et cinq 
sessions conformément au programme suivant : 

 
 

 Les séances plénières 

Présidents 
des séances : 

Bernard DARBORD, Directeur de l’UFR des Langues et Cultures Étrangères de 
l’Université Paris X Nanterre et Alexandra ODDO BONNET, Université Paris X 
Nanterre 



 

 39 

L
es

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 :
 

« L'initiation à la recherche (connaissances et compétences) à l'UFR des Langues et 
Cultures Étrangères de l'Université Paris X Nanterre », Bernard DARBORD, Alexandra 
ODDO BONNET, Université Paris X Nanterre  

« L'initiation à la recherche par l'exploitation des corpus  dans les mémoires master », 
Elisabeta NICOLESCU, Université „Spiru Haret”, Bucarest 

« Pratiques académiques de recherche : l’analyse de contenu comme examen 
méthodique des informations contextuelles recueillies », Cecilia CONDEI, Université de 
Craiova 

« La formation des compétences pour la recherche scientifique: les enjeux de la 
schématisation », Sandina Iulia VASILE, Université „Ovidius” Constan�a 

« Le mémoire de licence en langues modernes appliquées comme prétexte à la 
production d’objets linguistiques et / ou culturels », Anca GÂ�6, Université 

« Évaluer la dissertation dans l’enseignement universitaire. Questions de 
méthodologie », Angelica VÂLCU, Université „Dun�rea de Jos”de Gala�i 

Session I Initiation et formation à la recherche (I) 

Modérateurs: 
Eugenia ALAMAN,  Université  „Dun�rea de Jos” de Gala�i 
Ilie RAD, Université Babe�-Bolyai,  Cluj-Napoca 

L
es

 c
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ns

 :
 

« La recherche scientifique dans la rédaction des mémoires de diplôme », Anca 
BRATU, Université de Bucarest, Aura B6RÎC6, Université Technique de Construction de 
Bucarest  

« La spécificité de la recherche-étapes incontournables », Dorina LUPAN, Ana 
MUNTEANU, Universitaté „Spiru Haret", Bra�ov 

« Recherche et découverte dans l’élaboration d’un travail  de fin d’études. Le sujet des 
stéréotypes culturels », Eugenia ALAMAN,  Université „Dun�rea de Jos” de Gala�i 

« Normes communicationnelles relatives à l'acte de citation des auteurs dans les thèses 
doctorales », Nina CUCIUC,  Université „Mihail Kogalniceanu” de Ia�i 

« La correction des textes scientifiques »,  Ilie RAD, Université Babe�-Bolyai, Cluj-
Napoca 

« La personnalité du chercheur vs les exigences déontologiques dans la recherche 
scientifique », Livia  MARTÎNIUC,  Université Pédagogique d’État „Ion Creang�”, 
Chi�in�u 

Session II Initiation et formation à la recherche (II) 
Modérateurs: Elena PRUS, Université Libre Internationale de MOLDOVA 

Marinela Doina DOROBAN�U, Université Technique de Construction de 
Bucarest 
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« Les éléments nécessaires pour l’initiation d’une recherche pédagogique », Domnica  
MUNTEANU, Université Pédagogique d’État „Ion Creang�”, Chisinau 

« La thèse de doctorat entre projet et réalisation », Marinela Doina DOROBAN�U, 
Université Technique de Construction de Bucarest    

« La recherche universitaire entre esprit critique et vulgarisation »,  Elena PRUS, 
Université Libre Internationale de MOLDOVA 

« Sur la nécessite de connaître et respecter la méthodologie de recherche et de 
documentation. Rédaction et présentation des mémoires et dissertations (traductologie) », 
Georgiana LUNGU BADEA , Université de l’Ouest de Timi�oara 

« La méthodologie de la recherche scientifique dans le domaine de la traduction »,  
Iuliana PA�TIN, Université  „Dimitrie Cantemir”, Bucarest 

« Les structures et les perspectives éducationnelles dans le système                    
d’enseignement supérieur de la Fédération de Russie, Ana Camelia DINU, Université de 
Bucarest, Marinela Doina DOROBAN�U, Université Technique de Construction Bucarest 

« Le système d’enseignement universitaire allemand, base de la recherche  
scientifique » Mihai DRAGANOVICI, Université Technique de Construction de Bucarest 

Session III L’Internet et la recherche universitaire 
Modérateurs: Angela SOLCAN, Université Pédagogique d’État „Ion Creang�”, Chi�in�u  

Elena TÎRZIMAN, Université de Bucarest 

L
es

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 :
 

« Information et documentation dans le réseau Internet », Agnes Terezia ERICH, 
l’Université „Valahia” de Targoviste  

« L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans le 
monde universitaire : les aspects de la formation d’une culture informationnelle », Elena  
TÎRZIMAN, Université de Bucarest 

« Le rôle des sources virtuelles dans la formation du traducteur spécialisé », Carmen 
ARDELEAN, Université Technique de Construction de Bucarest  

« Les avantages et les difficultés de l’exploitation des nouvelles technologies en tant 
qu’outil pour former les fondements d’esprit scientifique aux étudiants moldaves », Angela 
SOLCAN, Université Pédagogique d’État „Ion Creang�”, Chi�in�u 

« Recherche scientifique et créativité pour la préparation et la soutenance des thèses de 
licence », Carmen ARDELEAN, Université Technique de Construction de Bucarest 

« Les marqueurs évidentiels dans le discours de l’encyclopédie Wikipedia sur la 
recherche scientifique », Gabriela SRIPNIC, Université „Dun�rea de Jos” de Gala�i 

Session IV  Implication des étudiants dans la recherche scientifique. Méthodes de recherche 
Modérateurs: Marian PETCU, Université de Bucarest 

Ion CHICIUDEAN, École Nationale d’Études Politiques et Administratives, 
Bucarest 
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L
es

 c
om

m
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 :
 

« La recherche scientifique imagologique des étudiants de la Faculté de 
Communication et Relations Publiques », Ion CHICIUDEAN, Bogdan Alexandru HALIC,  
Monica BÎR6, École Nationale d’Études Politiques et Administratives, Bucarest 

« Modalités d’implication des étudiants dans la recherche dans le contexte de 
l’approfondissement des connaissances à la spécialité Activité éditoriale, Vasile 
MALANE�CHI, Université d’État de Moldova, Chi�in�u 

« La recherche historique du journalisme – entre rigueur et arbitraire », Marian 
PETCU, Université de Bucarest 

« La méthodologie des recherches concernant les campagnes de communication », 
Magor Elek KÁDÁR, Université Babes-Bolyai, Cluj Napoca 

« L’efficience de l’utilisation de la méthode d’analyse sémique dans la recherche de la 
variabilité diaphasique », Lilia RACIULA Université d’État „Alecu Russo” B�l�i, 
République de Moldova 

« La recherche des caractéristiques du langage de spécialité ayant à la base des textes 
parallèles et connexes », Evemarie DRAGANOVICI,  Université Technique de 
Construction de Bucarest 

« Les équipes mixtes – modalité active de développement des habilités de recherche »,  
Maria ALEXE, Université Nationale des Arts, Mihaela IONESCU, Université Technique 
de Construction de Bucarest, Decebal GIURC6, Université Nationale des Arts, Cristian 
IONESCU, Université Nationale des Arts  

Session V Le discours scientifique 
Modérateurs: Cecilia CONDEI, Université de Craiova 

Olesea BOTNARU, Université Pédagogique d’État „Ion Creang�” de Chisinau 

L
es

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 :
 

« La dynamique informative du discours scientifique »,  Kétévan GABOUNIA, 
Akhvlediani TSIURI, Université d’État Djavakhichvili de Tbilissi 

« La spécificité du discours scientifique postmoderne : le cas du métadiscours 
littéraire », Simona ANTOFI, Université „Dun�rea de Jos” de Gala�i 

« De la variabilité typologique du discours scientifique contemporain », Constantin-
Ioan MLADIN, Université „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia 

« Articulations épistémiques dans le discours scientifique », Alina GANEA,Université 
„Dun�rea de Jos” de Gala�i 

« La relation du discours scientifique avec le discours journalistique », Aura B6RÎC6, 
Université Technique de Construction de Bucarest 

« Les particularités du discours scientifique des jeunes chercheurs universitaires: 
risques et solutions », Olesea BOTNARU, Université Pédagogique d’État „Ion Creang�”, 
Chi�in�u 

« Analyse des techniques de rédaction scientifique dans les mémoires de premier 
degré des professeurs de l'enseignement préuniversitaire », Cristiana NICOLA-
TEODORESCU, Université de Craiova 

« L'argumentation dans les écrits académiques: techniques de constructions 
textuelles », Cecilia CONDEI, Université de Craiova,  Mihaela VERDE – POPESCU, 
Université „Spiru Haret”, Craiova 

 
Les communications ont abordé des 

aspects importants de la recherche scientifique 
et ont été suivies d’échanges d’idées et de 
débats animés.  

La table ronde organisée le vendredi 19 
novembre a eu comme sujet : « Une nécessité 

de toute formation professionnelle 
universitaire : la généralisation de 
l’introduction de la méthodologie de la 
recherche scientifique comme discipline 
d’étude ». Ses modérateurs ont été Mme 
Mihaela �t. R6DULESCU de l’Université  
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Technique de Construction de Bucarest, 
responsable du projet et Mme Angela SOLCAN 
de l’Université Pédagogique d’État „Ion 
Creang�”, Chi�in�u, co-responsable du projet.  
Les travaux et les résultats du colloque 
international La méthodologie de la recherche 

scientifique – moyen d’une meilleure 

valorisation de l’intelligence des débutants 

dans la recherche seront publiés dans les Actes 

du colloque, pour que toutes les personnes 
intéressées puissent les consulter. 
L’équipe internationale du projet de coopération 
scientifique inter-universitaire La Méthodologie 
de l’apprentissage de la recherche universitaire. 
L’harmonisation des pratiques académiques 
organisera à Chisinau, en septembre 2009, un 
deuxième colloque international sur ce thème 
d’actualité et de grande importance pour le 
monde universitaire. 
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�$�� ����� �� ���
�� 
 �� ��
�� – ��
�, 
�����, ���� 
 � ���� �� �����
, ��� ��� � 
��
�
� �� �	�
�
����
��� 
 ����� �"���� 
��
� �� �� 	��� (
 �� % �,��) 	��$� ��� �� 
)V** �. ��� �$	
� �� ���������
�� 
� �	��� ��
 �����
, 	��
 	�������
, 
��
"���
 ������
�
 
 �� ��
� ���
� 
�$ �����  ���
�� � 	��,�
� ��$���
 ��
� 
(�� . � �� 	����
� �� ��
���), ���
 
��	���$ ����
 ��
� � �
  ,
��� 
��� ���� 
�� �� ��� ���� ��
�. .� 
,�� � 	� 

��$�����, #� ��#�
 �� ��� �� 	����� 
�
����� �� �
� 
 
 � �"�
 (���	�� � 
����
���� 
 �$� % �,��) � �� �$ ���-
�
����
���
 �
� 
 
�� ���-���
�� �
 
��� ��

 �$� %����� �$ ����� ������. 

-�
"��
��� �� �$ ��
 �$� �� 	��� 
 
#
 �� ����
 �������
 � �#�
. �$�
�� �� 
��� � �
 �$�	������� �� ������
� 0��� 
��� 1392 �. (����	 �
�
����� � 5��#����
� 
����
�) �� �����
�� 3����
�, �
��� 
 
3
 ���. +� ������� � �� 	��� ����
 �� ���-
��	����
�� �
�� �����
 �� ��� 
#���� 
��
"�
��. -����� ���
� �, #� ������
$� 
� �$�	�	�� �� �#��
�
 �� ��. 0
��	
� 
+
������
. /���� ���#� � 	�������, ��� � 

�$ ����
 ����� (�	�� �� �
 �� � 	�. 
����	��
�), 	������  � ��	
�
 ���	 �$� 
%
	
������ ������. 0
��	
� ��		$"� 
�������	���
� � ���
�� 6��
�
� 
+$�����
. ������
$�, �$�	�	�� �
 
�����	��� (���� (1391-1394) �� �	�� �� 
'�	��� ��	���� �� �� �"
�
� � ����	$ 
-��
� / � ����	� #�  &�� (1400-1432). ��� 
)V-)V* ��� 0��� � ���
'� �� ���� �� 
����,���
 "
���, �� 
 ��"� �
 ���-
���$,����� “�� 
��” �� +$�������� 
��
"���� ,�� �. �
 � �����	$ -��
� 
�
"��� �� �$����� 
 ����,������� ��	
 
	� �� �#������� �� �	
�� 
���
� �� 
�
���� 
��� � 3�#��� 
 	� �$�	������� �� 
���
 ������

: �� 	��
�� (1402 �.), 
&
��
�� (1407 �.) 
 	.   

* * * 
0��� ;<V-;V �. �� ��!�:���� �����!����� 

“
����
+” �� ��	
���
 �� !4�.����
 ,��
�	�� 
� �������
�� ,���������
 ����+���
 *4���
. 
�
��� �,�)�����
� ,���
 �
� �*
+�� �4� 
�
��
+ ��
� – ������ �� ��,�
(��, )� ,��� 
1375 .., ��.��� 74��������� ,���
���
+ � 
�.������ �� ,���
��	 =��
(
�, ��.��
�� 
�4!���+ � 3 �
+ ((
���,��
� �
,�
��) 
 
�4�!
+ (,���
��	 =8��() �� �4�� !4�.��
. 0� 
�4���� ���(� � ���
����� ������� �� 
5
���
( 7
�(����
, !4�.��
� �� 0�
��,, 
�4������ �� ,4��
�� .���(
 (�����
�
 �4� 
���	
+. �	���� ����
�� �� ��!�:���� 
 
�+����� �����
���
+ ,�-�4���, ��.��� 
�����*
�� �,���
��
*
 �� ��������
+ 
,���
��	 !4�.��
� >��
8 << (1416-1439), �� 
���� ��� �4�� !4�.��
 ,� ,��
�	��, ���(�� 
������
�� � ������ 
 3 �
+, ����� 
 � 
,���4������� � (
���,��
+ !
��� 
,���
���
+ � *���4� 74�����. 

7��
 8���(�� 
(� ������ �!+����
� 
����� � �.��� ��
+�
��� �� 74��������� 
,���
���
+, ���� 
 ,����
� �4,�
)��������� 

 ,�+����  )���
� �� 
�+���
 (����
 !4�.��
 
� 
�
	����
�� ��4.��� �4� �
����
+, ���!��� 
� (�����
�
�� �� ����� ���� ('���). � ���
*� 
�� )�
 (����
�� 
 ��	
���
�� �� !4�.����
 
,��
�	�� �� ,����
*
 �� �� .
 ��������
, 
���-��)� �� �
����
+ 
 �4�!
+. 7��� �� 
�����+ ����� �� ��(
, �������
 ���-��)� � 
!4�.��
 (� ���-.��+(� ���,�� ������ 
������
+), ���� 
 �� ,�-(���
 !4�.����
 
“������
” 
�
 (��*
������
 .� ,
, 
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���,������
 ,� ,��
8��
+�� 
 
��4� 
����
*
���
�� ,�����
 �� !4�.������� 
����� �� ��� ,�����������. 9�����4)�� � �� 
,���)
( ,��) �
+ ��. >��� � � ��� 
('�.���.����
+), !4�.��
� �� ������ �� 9��) 
(��. 9 �4�, '�!��
+). 7��� ���
���� 
,�
�4���
� �� � 	���
*
 !4�.��
 ���4(���� 
�� �4��
 
 �� (��.���������� �4( ���
 
(�(��� 
����
+ �� 	�
��
+������� � 
!4�.����
 ��(
, �� ����
�� 
 ��,���4����
 
�������
 � ?��
.�������� ,���
���
+ 
 
(�����
�
�� �� ����� .��� '������. � 

������ ������ �
 �,�	� � ����� 
 ��� ���� 
�!���+������� – !�
������ �� 
�+���
 (����
 
�� !4�.����
 ,��
�	�� � ����)
�� �� 
�
	��(� 
��
.��
� �
��
� 
 ��
.��
� 0���(�, � 
*��
.�����
�� ,���
���
 ���
�� (1350-1353, 
1355-1363), -
����� ���
��� (1353-1354, 
1364-1376), '����
� <V (1389-1390, 1391-
1397), �� .
 �
����
���
 ��	
���
 � ����
)�� 
���.. @� �� �,
��(� �� ���.���
( ���
 
����
�� �4� �������� ��!�
*�: 

?��
.�����
 / ��������
��,����
 
,���
���
: 

>��
8 II 1416 – 1439 .. (
��4�!��)�� �
� 
�� *�� $��� A
�(��) 

��
.��
� �(�� 1443  – 1453 .. (� 
!4�.����
 ,��
�	��) 

 
���,��
�
 �� 7��,�� ������� 

(,��
+: 

��. 7�����
�  1370 – 1388 .. (!4�.��
� �� 
������ �� ���� �, ������
+ – ���� � 
�4�*
+) 

 
���,��
�
 �� �
��, ����� 
 *+�� 
3 �
+: 

     ��. �
,�
�� 1375 - 1406 .. (����( �� 
74�����) 

     ��
.��
� ?�(!��� ((
���,��
� �� �
�� 

 #
���) 1415 - 1419 .. (�� 74�����) 

     $�
��� 1437 - 1439 .. (�� 1439 .. ,�,��
 
����
��� 
 �
� �+���  �
����
 ,���
��	 �� 
��������
��,��) (����+��� �4� ����+��-
!4�.����
 �����
 �� 0���,����) 

    ��
.��
� �4�.��
� 1448 – 1473 .. 
    >��
8 ���.��
���
)  (�� �
�� 
 #
���) 

1500 – 1501 .. 
    ��4!��
 ,���
���
:  
    ��. >���
�
� 1338 – 1354, �� 1346 

��	
�,
���, (����( �� 0�
����, ���� � 
������, ��.��� � !4�.����� �������
�) 

    ��. ���� <V 1354-1375 .. (����( �� 

7�����, ������
+) 
    ��. =8��(  1375 - 1380, 1389 – 1390/91 .. 

(“!4�.��
� �� 74��������� ������...”) 
    ��. �,
�
���  1380 - 1389 .. (����( �� 

5
�, �� 1878 .. � ��(
�
���� !4�.����� 
�������
�) 

    
���,��
�
 �� ������: 
>���(
+  1391-1394 .. (��, ��� ��, )� � � 

!4�.����
 ,��
�	��) 
9�(+� 1437 - 1447 .. (,�
!�
��� 
 

��������
� �� ,���
��	 >��
8 <<) 
7����
�� 1453 - 1478 .. (� !4�.����
 

,��
�	��) 
 
  0���
 �� ���
  
#����
 
��� ������ 

����� � �� ������ 
 	������ 
���
� �� 
��	��������� �� 	���. (� ��� �� 
�� �"
�
� �$�����
 
��� ����� �� 
4
��
� 7��� �� � ��	��� �� ���������
 

�� �	���
�. 7��� �� � ���
����  � 
������
� 0���, ��"� �
 � ����� 
����� � 
��
�	� 1403-1406 �. +�� �$�	��� � �� 	��� 
��#����� “8
�
� �� ��. .��� 0��
 
&� ��	��
 (3�#����
)”, �
����� �� �$���� 

 �������� ���'� ����� �� ��	����������� 
�� 	�����  
������. -� ��� 
 
���#������� �� �� �"
�
� �$ ����
 
�
����  
 	������ ��	�# ������ ����
 � �	
 
� �� ����� �� � �	��� ���"����� 
 � ��	 
�����
��, ��
�� ���$"	���� 
�$ �����
#
��� � ���. 

6	�� �� ���-���#
�
�� �
��
 � 
	�����
�, � ������� 
 � �� 
�
#���
� "
��� 
�� �� 	��� ��� )V �., � �
���� 
� -����.  
���	� �� ���	�� ���� “�$�”, ��� � 
�$ ����
 ����� 
 � 
�$� ���	�
"�
� �� 
���
�� 9��
� **. ���$	� � �	��, �$	� �� � 
��	�
����  
 �.�. ��	
 1437 �. � ��
�������, 
�� �	��  
 � � �#����, #� ��� ����#����� 
��	
�� -���� � $���� �"�� �� �
���� 
� 
�� �� 	���. +��� � ������ 
����� �� 
���
��� �$ ��
� 9��
� **. 3��� � �	 
�����#������� �� �� �
���� 
� -���� ��	
 
�� 	������� �$����� 	� ����
� �� ����
� 
���� ��� ���
 :���-: ����
���
 �$�� 
(1439 �.), ���-��'���
�� ��
� �� 
���	
�������� �� ����� ������ 
 
���� 
#������ �$��� ��� ����
 �����.  3 �	 
��� �� �$��� -���� �� ���$'� � �� 	���, 
#
��� � 	������ ��	�# ������ 	� ��$��� �
 
��� 1447 �., �.�. �� � 	����
 ��
� 
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�
���� 
� -���� � 	������ � ��� �� 
� �	��� �� 	����� 	$"��� 
 ������� 
�$���, ���#� ����
 �
 ��� �"�� ����
���. 
0�	� 
 � � �#����, #� -
�
�
� /�����
 �� 
����� �� �$�
� �
���� 
� �� ������  
�����. +���, ���
� ��, �� � ���� (�� 	��� 

�� �
���� 
� �'� �� 1387 �.) – 
��$	��
��� �� /�����
 ���#� ������� 
���	
�� �� ������� �� -���� ���� 	������ 
��	�# � �� ��
 ��� ��
 �� ����������� 
 
��"	����	�
� ����
" �� ����� ��
��� � 
�� 	���. 3���� �
 	� �� ���
� 
 
 �� 
�� 
�
#���
�� ��� ��
 �� �
���� 
� 
-����, ������� � ���
�
�� ������ � �	 
��$��� �� � �����	$ -��
� (+ 1432 �.). 

 9� .��� ���)
(� 8
. �� �� !4�.��
� � 
� 	���
+ �
��� �� ������ � (
���,��
�  
+����
�� (1453-1478). � �+��
 
����
+ 
������ .� �,�����+� ���� “.�4�” (�� ���� 
(����� �����	, � ���� 
�,����� �� 
��������
��,��), �� !4�.������� (  
����������� ,�
���������� �� ������� �� 
�
����
���
 ��� (���
. 0�-(��� �4!��� �� 
(
���,��
� 9�(+�, (���	4� 7����
�� �4�� 
 )����� � ��!����� �� -�����--������
���
+  
�4!��, 
 �� ���� ��	
�+��� � “,���
+��” �� ��. 
��� =8���
. 5� � 
���:)��� ����� ���� 
�4!��� ��� �� � ��,4� ��� �� ������, �4���� 
����� 
. (�� �� (�����
�� � 5+(*. 0�-���
 
��)
� ��� ,���4����� !4�.������� �
�
+ � 
���
 ����� (�����
� � ������.  

0��� 1453 .. 7����
�� � �4��,������ �� 
(
���,��
�, �� �� �� ��������
��,��, � �� 
,�)�
+ (��4!��
+) ,���
��	 5
���
(. � 
�� )�+ �� ����� �4,��� �� (��� *4������ 
���
�
+, � �� ���, ,���
��
��� �� (�����
�� 
�4!
�
+ ���� ,�����(����� �� 
��������
��,�� �� ��(��*
�� (29 (�� 1453 
..). ����� � 
�������, ��.��� ,���
��	 
��
.��
� �(�� (,�
�4����
+ ��  �
��� � 
3
() � ��)� � $���
+, � �
���4� �� 
,������������ “,���
+” 
 !4��� ,���
��	 
�����
� �	����
� (1454-1456) � ,���4����
� 
�� �+����� (���*� � � � ���
 ,���. 7����
�� � 
(
���,��
� �� ������ � ,���4����
� �� 
)���4�� ��� �� �(4���� �
 (18 ���(��
 1478 
..). 7�� � � 	���� .���� �� ������ ,�
 
����
+ 
��4���� �������� ���8�� 
���
�
/A��8�� )�� ��� (1457-1504). 
�4�� ��
)������� �� 7����
�� � ���
 �����
� 
�4�����
� ���� ���
�� ��� ����
. 0����
� 

+�������� �4,���
�� ����  ��(������� 
���,���
+ ���+�� �� (
���,��
�� �� 
�,���+������ �� (�������
�� 	�
��
+�
 � 
���)
(�. "� �� .� ������, ,� ���(��� �� 
7����
�� ����� � (��.� �� .
 �4!
�
+ � 

�.����� 
 (�����
�4� 0 ���, ������� �� 
��(
+ ��.� �� 3 ��,��(��
 1470 .. $(��� �� 
!����
�
+ !4�.��
� ,�
�4���� 
 � 
(���������� ����,
���
�.  

   7��� ,��� ;V �., ,�.������� � )
��� 
	������.
)���
 ,���, ���������� 
(
���,��
+ �  ,����+���� �� ���-(���� ���(� 
!4�.��
 (�� �!�� ����
(� � �
) � 
,���4����
� �� ��
����� 
 ,�� .��
�
. 7��
 
,�
�
��� “����
��
)���
 ,��	��” �!�)� �� 

�)��,�� �4,����, �4� ���� 
 �� .
�� 
)��
�
(� (
���,��
�
 � �+����� ���,�� �4�� 
�� ���
���
 �� !4�.����� ��
+�
�. "�� ,��� 
1394 .. �� �+��� �� . ,���������� ��	
,���
�, 
� 
(���� (�������
+ (
���,��
� 9���
� � 
�,������� �� ����������� ,���
���
+ �� 
�����	 ��� �
�*��� �� ��� -�� �
��
�
������ 
���� ����)�
��� �� ,���
��	 =��
(
� 
74������� !4�.����� ,���
���
+. 

���,��
� 9���
� (1447-1453) � !
�� 
����
�� �� '.���,��/'	��,��. 9��
 �� � !
� � 
.�4*�
 ,��
�	��, ���� )���� �� ��������� ���� 
(���  !4�.��
 
 .4�*
 ��� ����+��� � ����� 
!4�.����
. 
���,��
� 4���
 (1478-1501), 
������
� 7����
�� ���� �(4���� ( , ,���
 
���� � 
. (�� �� (�����
�� 5+(*. =��� �
 
��+!�� �� �� �4(�+��(�, )� �����
�
(� ���
 �� 
�� (�������
, .�4*�
, !4�.����
 
�
 �� . 
,��
�	��, ���
�� �
)����
 �� !
�
 �4�!��� 
��4����
 � � 	������ � �� �� �� 
������������� �4�.��
+. 

   0���)��
�� (�������
 ��	
,���
�
 �� 

(��
 ���
��  )��
*
, �4�� ��
*
 
 
,�����������
, ���� ��
�� !�� �4(���
� �� 
,�
�4�����
 
 !4�.��
. ��
)�� ���� � !
�� 
�4,�������� � ,����� �� �4��,
�
, 
���
, 
����
 (��
. 5��-.��+(��� �������� !�.������ 
� ������ ���4(���� �� (��
�� �� ��. ����� 
+$������, ��
��, ����� � 
�������, �� ,��+� � 
B� �� 1641 .. 7� �� ,�������
 �� (�������
+ 
�������� ���
�
� # , , ����� ,��
��
�� �� 
9���� '�!����
 (���� 0���
��, 3��.������ 
�!����) � �4�.��
+.  

5�!��+���
�� �4,���
 �� � ���+� �� 
���
 
��������
+ 
 
������� ,����(
��+�� �� 
,�����
 ������� 
����
 
 8���
. ����� � (� 
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��'��������� ������� �� �- ��������� �������� 
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�����+�� � ,�� )���
+�� �
 !�� ���(� 
��, ����
+ ���
 ��+� (�������
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 � �4������� �� 
����
)������ 

��
��. 

"� ���� ���������� ��!��� � 
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��,��������� � ��(���� ���
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 ����� .���, � ����� �� �����+��� 
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�� �� �
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�� �
�
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 �� � �)� ù, (���� 
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�� �
�� !������ 
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�� ������ �4�(������ 

��!�� �� �� ��(��
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�� �� �� �
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�, �4� ���,��-
*������ �
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����
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'�.��
� 0�����
) 5
����  � ������� )��� �� 
�
�
���, ��(
��� �� � �4������� � �4���� 
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	 � ��
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���+ �� �
�
�����
+ ,��
�� � �
���� ù.  

2�  ����
+�� �� � ����� ,���
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ABSTRACT. No�iunea de cuvânt 

compus genereaz� o serie de ambiguit��i �i 
probleme, care i-a preocupat �i continu� s�-i 
preocupe pe mul�i savan�i. Una din problemele 
majore este cea a clasific�rii cuvintelor 
compuse, abordat� din diferite unghiuri de 
vedere.  

În acest articol inten�ion�m s� subliniem 
problemele principale legate de no�iunea de 
cuvânt compus �i s� remarc�m diferite tipuri de 
clasificare, pornind de la clasificarea 
tradi�ional� �i ajungând la tipurile propuse de 
cercet�rile efectuate recent (Olsen 2001; Bauer 
2001; Haspelmath 2002; Booij 2005;  Scalise & 
Bisetto 2005).  

The notion of compounds presents a 
range of different problems. Even the 
classification of compounds found in the current 
literature outlines a lot of discussion. Different 
scholars mention different aspects of their 
classification. S. Scalise and A. Bisetto, for 
example, remark terminological problems, 
problems of neglected lexical categories and 
problems of consistency of the criteria used.  

They are sure that terminological 
problems fall into two distinct types, basically 
caused by meaning shifts of the defining terms 
in the course of time and the language specific 
nature of many terms.  

To illustrate the first type of problems 
they presented the example related to the term 
‘bahuvrihi’, originally used to designate a 
possessive exocentric compound ‘one who has 
much rice’ with time ended up having the only 
generic meaning of exocentric. Or, as L. Bauer 
puts it, this term ended up applying “to any 
compound which is not a hyponym of its own 
head element” (2001: 700).  

As for the second type of problems, the 
Anglophone tradition in particular has taken 
into account almost exclusively two types of 
compounds: root (or primary) compounds and 
synthetic (or secondary) compounds.  

The notion ‘root compound’, however, 
cannot be applied to all languages. Romance 
languages, for instance, do not have compounds 

based on roots because Romance lexemes, 
besides the root, can contain another element 
with grammatical information. Also the notion 
‘synthetic compound’ used for such 
constructions as taxi driver is not universally 
applicable. This type of compound does not 
seem to exist even in Romance languages. Root 
compound and synthetic compound are thus 
language specific terms. This is probably the 
reason why these terms, while largely utilized 
during the ’70/’80 have thereafter been 
abandoned in the morphological literature.  

Problematic are also the terms ‘phrasal’ 
and ‘neoclassical’. In fact, phrasal refers to the 
syntactic nature of the non-head, while 
neoclassical refers to the Greek or Latinate 
nature of the head or of both constituents.   

The most salient problem in the 
classification of compounds has to do with the 
heterogeneous nature of the criteria adopted. To 
illustrate the point, one should take into account 
the notions of endocentricity/ exocentricity and 
the notion of coordination. The first two notions 
define compounds on the basis of the presence 
vs. absence of a head constituent. The notion of 
coordination is based on the grammatical 
relation holding between the two constituents of 
the compound. We can not but admit that there 
is intersection of the different notions involved 
and it is fundamental in order to obtain a 
descriptively adequate classification.  

Nevertheless, different scholars see the 
problem of classification differently. According 
to the traditional classifications, L. Bloomfield 
(1933), for example, advocates exocentric 
(bahuvrihi) and endocentric: subordinate 
(tatpurusa) coordinate (dvandva) constructions. 
He used consistently the notions of 
“subordinate” and “coordinate”. However, the 
structure of his classification misses the fact that 
both subordinate and coordinate compounds can 
be exocentric.  

The classification proposed by C. Bally 
(1950) seems to be based on a unique criterion, 
that of the grammatical relations holding 
between head and non-head constituents, viz. 
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relations ‘de coordination’, ‘d’accord’ and ‘de 
rection’. This proposal is consistent because it is 
based on a single criterion but, unfortunately, it 
is insufficient because of the absence of the 
notion “head”. A further problem with Bally’s 
proposal, however, is the fact that included in 
the domain of compounds there are forms that 
today would be clearly considered as phrases, 
maison de campagne.  

Marchand’s proposal (1969) is based on 
consistent criteria but it is applicable only to 
endocentric compounds, which are divided into 
synthetic compounds and non verbal-nexus 
compounds. The latter category is classed into 
copulative (subsumptive, attributive, additive 
(dvandva) constructions and rectional 
constructions. H. Marchand, in fact, maintains 
that what is known in the literature as exocentric 
compounds are to be analyzed as containing 
some sort of (categorizing) zero suffix and, as 
such, they are formations not pertaining to the 
compounding domain but to derivation.  

The classifications of the ’90 are 
connected with A. Spencer, M. Haspelmath, G. 
Booij and L. Bauer. They consider the 
presence/absence of a head constituent as a 
criterion of the same level as, for instance, 
dvandva (A. Spencer), coordinative and 
appositional (M. Haspelmath), copulative (G. 
Booij and L. Bauer). In other terms, these 
scholars seem to set apart endocentricity and 
exocentricity, not allowing these two notions to 
extend across classes.  

A. Spencer (1991), for instance, 
proposes that compounds should be classed into 
three groups: a) endocentric (head–modifier, 
containing attributive compounds); b) 
exocentric (bahuvrihi) predicate-argument, c) 
dvandva compounds – group perhaps including 
appositional constructions. But dvandvas and 
appositional are different just in that the former 
are exocentric and the latter endocentric. Not 
only head-modifier compounds, in fact, are 
endocentric and not only predicate-argument 
ones are exocentric.  

Different observations can be made 
about Olsen and Fabb’s proposals. N. Fabb’s 
(1998) classification: no head (exocentric), one 
head (endocentric), two heads (co-ordinate/ 
appositional/ dvandva) makes use of a single 

criterion – typological rather than classificatory 
aims.  

S. Olsen’s (2001) classification: 
determinative, copulative, possessive has the 
advantage of using the notion of determinative 
as opposed to the notion of coordinative 
compounds. However, besides these two 
classes, Olsen introduces the class of possessive 
compounds, which is clearly a class based on a 
different criterion. An undesired consequence of 
this mixture of criteria is that it is not clear 
whether or not the notion endocentric/exocentric 
does apply to determinative and copulative 
compounds. Furthermore, while in 
determinative and copulative compounds the 
relevant relation is the one between the two 
constituents, in possessive compounds the 
“possessive” relation is the one between the 
whole compound and the absent head. It can be 
noted that a label is not always used to indicate 
the same type of compounds (though this is 
normal in any scientific taxonomy). For 
example, what Olsen calls copulative 
compound, e.g. poet-doctor is called 
appositional by M. Haspelmath and A. Spencer, 
e.g. poeta-pintor, learner-driver.  

Similar observations can be made about 
the classification extrapolated from Bauer’s 
work (2001): tatpurusa (determinative/ 
endocentric, karmadharaya), dvandva 
(copulative, aggregative, coordinative), 
bahuvrihi (possessive, exocentric) and synthetic 
constructions (more recent). In Bauer’s 
taxonomy the notion of head does not apply 
with the due extension to all types of 
compounds. Bauer in fact acknowledges that 
current classifications are problematic. For 
instance, in his view, a compound such as 
woman doctor should be considered as 
coordinative and not as karmadharaya.  

Haspelmath’s groups (2002) 
(endocentric, exocentric, affixed compounds, 
coordinate (additive), appositional) seem to 
obscure the fact that both affixed and coordinate 
compounds of the type adult and child are 
exocentric while appositional ones are 
endocentric. His classification uses different 
classifying criteria: a) presence/absence of a 
head, giving rise to the distinction between 
endocentric and exocentric compounds, b) 
formal structure of compounds, introducing a 
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class of “affixed compounds” and c) syntactic-
semantic relation between constituents, 
determining the class of appositional 
compounds. As a consequence, it is not easy to 
understand whether or not criterion (a), i.e. 
presence/absence of a head, can be applied to 
compounds classed on the basis of criterion (b), 
i.e. formal structure, or whether there is any 
possible relation between affixed compounds 
and appositional ones.  

In Booij’s (2005) arrangement: 
endocentric, exocentric, bahuvrihi,                     
copulative (dvandva, appositive), though 
dvandva compounds of the Sanskrit type (with 
dual or plural inflection) are correctly separated 
from copulatives (which have singular number) 
the separation of endocentric and exocentric 
compounds from bahuvrihis and copulatives 
causes redundancy in that dvandva copulative 
compounds are exocentric while appositive 
copulative compounds are endocentric. 

S. Scalise and A. Bisetto (2005) propose 
a novel classification of compounds which is 
based in their opinion on a very simple 
assumption. What is special about compounds is 
the fact that the two constituents are linked by a 
grammatical relation which is not overtly 
expressed, e.g. apron string vs. string of the 
apron. Therefore, they suggest that the 
classification of compounds be consistently 
based on this criterion. The possible 
grammatical relations holding between the two 
constituents of a compound are basically the 
relations that hold in syntactic constructions: 
subordination, coordination and attribution. 
Compounds are classified as ‘subordinate’ 
whenever there is a ‘complement’ relation 
between the two constituents. In a compound 
such as taxi driver, taxi is clearly the 
“complement” of the deverbal head. They also 
argue that this is also the case in compounds 
such as apron string, where apron is in an “of 
relation” with string. Complement relations, 
however, are not exclusively ‘of relations’: 
apron string, in fact, can have different 
interpretations: ‘string of an apron’, ‘string on 
an apron’, ‘string in an apron’, etc. 
Nevertheless, the relation between the two 
constituents is always a complement relation, 
namely a subordinate one.                 

  This position is not completely new. For 
example, H. Marchand (1969: 18) observed that 
all compounds can be explained on the basis of 
the syntactic relations underlying the 
corresponding sentences. This observation is 
interesting, even though not workable within the 
lexicologist framework which rejects derivation 
of compounds from sentences.  Note that there 
is a clear subordination relation also when the 
head is not present, as in cut throat and not only 
when the compound is endocentric as taxi 
driver. Attributive compounds are formed either 
by a noun and an adjective, as in blue cheese 
(where the adjective expresses a property and is 
in a modifier relation to the noun) or by two 
nouns, where the non-head very often is used 
somehow metaphorically, expressing an 
attribute of the head, e.g. snail mail, sword fish. 
Coordinate compounds are those formations 
whose constituents are tied by the conjunction 
“and”. From a semantic point of view, such 
compounds can be considered as having two 
heads, e.g. poet painter is both a ‘poet’ and a 
‘painter’. Compounds of these three classes can 
be both endocentric and exocentric.  
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OCROTIREA INSTITU�IONAL� A PERSOANELOR DE VÎRSTA A TREIA �I 

MODALIT��I DE ÎMBUN�T��IRE A VIE�II ÎN C�MINUL DE B�TRÎNI 
Cerneavschi Viorica, 

lector UPS  ‚,Ion Creang�’’ 
In this article is described one of the 

form of care of old persons. Though at this 
moment the tendency is to take care of old 
persons at their place of residence, in all word 
there are forms of protection of old person in 
also establishments. The house of elderly 
persons represent an institution of social 
assistance with juridical personality what 
guaranty the adequate conditions of 
accommodation and of food, medical care, 
recovery, social assistance and psychologicaly.  
 The institutions rise the barriers among 
persons from interior and exterior, the fact what 
have like result the loosing of roles which 
constitute a part of old people personality. The 
decisive role in solving of the problem of 
elderly person belong to social assistant, who 
specify the social diagnose on the base of one 
scientific research of  speciality, with a view to 
fonndation of some adequate interventions and 
of certain and constructive social terapy. 
 De�i actualmente tendin�a este de 
dezinstitu�ionalizare, în toat� lumea exist� 
forme de ocrotire a vîrstnicului în asemenea 
a�ez�minte. 

Serviciul reziden�ial reprezint� o 
organiza�ie de interes public pentru protec�ia 
persoanelor aflate în dificultate (Ghid de 
termeni �i no�iuni, Chi�in�u, 2006, p.73). 

V. Beju (Tîrgu Mure�, 2003, p.240) 
specific� c� num�rul de servicii reziden�iale s-a 
multiplicat în ultimii ani, încercîndu-se diferite 
experimente care s� duc� la o evolu�ie 
accelerat� atît din punct de vedere calitativ, cît 
�i cantitativ a acestora. 

Gh. Neam�u (Ia�i, 2002, p.947) 
men�ioneaz� c� azilul pentru persoanele în etate 
reprezint� o institu�ie de asisten�� social� cu 
personalitate juridic� care garanteaz� condi�iile 
corespunz�toare de g�zduire �i de hran�, 
îngrijiri medicale, recuperare �i readaptare, 
activit��i de ergoterapie �i de petrecere a 
timpului liber, asisten�� social� �i psihologic�. 

În Moldova exist� cîteva tipuri de 
institu�ii specializate de ocrotire. În func�ie de 
perioada cît vîrstnicul este asigurat, institu�iile 
pot presta servicii pe termen lung sau temporar, 
astfel:  

a) pe termen lung – sub tutela 
Ministerului Protec�iei Sociale al Familiei �i 
Copilului se afl� azilurile de invalizi �i 
pensionari unde ace�tia se pot interna ca urmare 
a deciziei Oficiului de Asisten�� Social� ; 

b) temporar – cel mai frecvent 
apar�inînd unor institu�ii sau organiza�ii 
nonguvernamentale. Ocrotirea temporar� const� 
în accesul în centre de zi unde persoana de 
vîrsta a treia î�i poate petrece sub supraveghere 
timpul liber în mod pl�cut, de asemenea, 
vîrstnicii pot desf��ura diverse terapii fizice �i 
ergoterapeutice, în cadrul unor proiecte 
recuperatorii. 

Îngrijirea oamenilor de vîrsta a treia într-
un azil reprezint� o m�sur� de asisten�� social� 
�i poate fi dispus� cu titlu de excep�ie pentru 
persoanele vîrstnice care se afla în stare de 
dependen�a socio-medical�, în conformitate cu 
gradele de dependen�a prin evaluarea statusului 
func�ional, senzorial �i psihoafectiv al persoanei 
vîrstnice. 

Accesul  unei  persoane  vîrstnice  în  
azil  se  face  avîndu-se  în  vedere urm�toarele 
criterii de prioritate: 

a) necesit� îngrijire medical� 
permanent� deosebit�, care nu poate fi 
asigurat� la domiciliu; 

b)  nu se poate gospod�ri singur�; 
c) este lipsit� de sus�in�tori legali sau 

ace�tia nu pot s� î�i îndeplineasc� 
obliga�iile datorit� st�rii de s�n�tate sau 
situa�iei economice �i a sarcinilor 
familiale; 

d) nu are locuin�� �i nu realizeaz� 
venituri proprii. 
Activit��ile sociale �i socio-medicale se 

supravegheaz� �i se evalueaz� de personalul de 
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specialitate din cadrul direc�iilor de asisten�� 
social�. 

Principalele obiective ale unui c�min 
sunt: 

a) s� asigure persoanelor vîrstnice 
îngrijite maximum posibil de autonomie 
�i siguran��; 

b) s� ofere condi�ii de îngrijire care s� 
respecte identitatea, integritatea �i 
demnitatea persoanei vîrstnice; 

c) s� permit� men�inerea sau 
ameliorarea capacit��ilor fizice �i 
intelectuale ale persoanelor vîrstnice; 

d) s� stimuleze participarea persoanelor 
vîrstnice la via�a social�; 

e) s� faciliteze �i s� încurajeze leg�turile 
interumane, inclusiv cu familiile 
persoanelor vîrstnice; 

f) s� asigure supravegherea �i îngrijirea 
medical� necesar�, potrivit  
reglement�rilor privind asigur�rile sociale 
de s�n�tate; 

g) s� previn� �i s� trateze consecin�ele 
legate de procesul de îmb�trînire. 
Persoanele de vîrsta a treia necesit� o 

interven�ie social� pentru a-�i asigura securitatea 
vie�ii în azilurile de b�trîni din cauza lipsei 
posibilit��ii de a se îngriji, de a se alimenta, sub 
motiv de boal�, lips� de surse financiare sau a 
rudelor apropiate. Pentru aceste categorii de 
persoane azilul este un vis irealizabil. Acest 
fenomen se reflect� la accesul la serviciile 
sociale �i comunitare pentru a primi protec�ie �i 
îngrijire la domiciliu (Mardare, M., Chi�in�u, 
2005, p.8). 

Decizia privind institu�ionalizarea pe 
termen lung trebuie s� fie o decizie realizat� de 
o echip� multidisciplinar� alc�tuit� din asistent 
social, medic, psiholog, la care va participa 
obligatoriu persoana vîrstnic� �i familia 
acesteia. Aceast� decizie este de o mare 
r�spundere care vizeaz� viitorul b�trînului �i are 
numeroase repercursiuni psihice, financiare, 
morale. Vîrstnicul este o persoan� matur�, 
responsabil�, care are dreptul de a decide ce este 
mai bine pentru ea, dar poate fi ajutat�, îngrijit�, 
prezentîndu-i-se riscurile �i beneficiile traiului 
singur sau în institu�ie. 

Cauzele institu�ionaliz�rii persoanelor de 
vîrsta a treia sînt urm�toarele: 

1. dorin�a vîrstnicului; 

2. lipsa mijloacelor financiare; 
3. singur�tatea �i lipsa re�elei de ajutor, 

sprijin; 
4. diverse boli cronice; 
5. imobilizarea la pat; 
6. pierderea locuin�ei; 
7. conflicte în cadrul familiei de origine; 
8. handicapul fizic sau mintal; 
9. maltratarea b�trînului din partea celor 

ce s-au angajat s�-l îngrijeasc�; 
10. are nevoie de îngrijire medical� 

permanent�, care nu poate fi asigurat� la 
domiciliu (Neam�u, Gh., Ia�i, 2002, p.950). 

În azilul de b�trîni pot fi asistate 
permanent sau temporar persoanele în etate, 
pensionari �i invalizi care sînt cet��eni ai 
Republicii Moldova preponderent solitari, care 
necesit� îngrijirea altei persoane.  

Întocmirea actelor medicale �i prestarea 
serviciilor medicale persoanelor solitare �i celor 
cu dizabilit��i, cazate în institu�iile sociale, se 
realizeaz� gratis conform Legii privind minimul 
de asisten�� medical� gratuit�, garantat� de stat 
din 03.02.1999 (Drepturile persoanelor în vîrsta 
de pensionare, Ghid informativ, Chi�in�u, p. 7). 

S. Certan (Chi�in�u, 2003, p.28) 
men�ioneaz� c� cheltuielele curente �i de capital 
ale c�minelor pentru persoane vîrstnice se 
asigur� din venituri extra bugetare �i din 
subven�ii acordate de la bugetul de stat. 
Persoanele vîrstnice care dispun de venituri 
proprii �i sînt îngrijite în c�mine au obliga�ia s� 
pl�teasc� lunar o contribu�ie de între�inere, 
stabilit� pe baza costului mediu lunar de 
între�inere. Contribu�ia lunar� de între�inere 
pentru persoanele vîrstnice care au venituri este 
de 75 procente din veniturile personale lunare. 
Obliga�ia privind plata contribu�iei lunare de 
între�inere se stabile�te printr-un angajament de 
plat�, semnat de persoana de vîrsta a treia care 
urmeaz� s� fie îngrijit� în azil.  

E. Goffman presupune c� 
institu�ionalizarea este un efect prea 
stigmatizant pentru a-i permite persoanei în 
etate o revenire facil� în locul social de unde a 
venit. 

Ca reac�ie la stigmatizarea sa �i la 
priva�iunile percepute care survin cînd se 
interneaz� într-un azil, vîrstnicul dezvolt� 
adeseori o anumit� alienare fa�� de societate. 
Alienarea poate surveni indiferent de tipul de 
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afec�iune pentru  care a fost asistat b�trînul, 
costituind un efect secundar al 
instutu�ionaliz�rii, care, adeseori, are mai mult� 
semnifica�ie pentru persoane de vîrsta a treia �i 
pentru persoanele apropiate acesteia decît 
dificult��ile ei ini�iale. În a�a mod modelele 
prest�rii serviciilor sociale �i medicale nu se 
potrivesc. Efectele separ�rii de persoanele 
apropiate pot deveni mai esen�iale decît cauzele 
ei ini�iale.  

Reac�ia vîrstnicului la institu�ionalizare 
poate fi abordat� elegant, la rîndul ei, fiind 
tradus� într-un cadru tehnic de referin�� 
conform c�ruia contribu�ia azilului la problema 
persoanei în etate devine accidental�, lucrul 
important fiind starea perturbat�, generat� din 
interior, a comportamentului omului vîrstnic. 
Întîmpl�rile interpersonale sînt transferate la 
nivelul l�untric a b�trînului, astfel el devenind 
un sistem relativ închis, care poate fi considerat 
patologic �i corectabil. 

Erwin Hoffman apreciaz� c� tr�s�tura 
comun� pe care o g�se�te la toate institu�iile este 
c� persoanele aflate în aceste locuri trec printr-
un proces de „ mortificare ”. Acest proces, 
implicînd interac�iuni cu alte persoane în cadrul 
perspectivei institu�ii, are ca rezultat pierderea 
identit��ii, altfel spus, „e�ti unul printre mul�i 
al�ii”; el identific� anumite tr�s�turi ale 
mediului institu�oinalizat pe care le consider� 
cauzele procesului de mortificare : 

a) procedurile admiterii; 
b) autoap�rarea; 
c) barierele; 
d) expunerea contaminat�. 
Institu�iile ridic� bariere între persoanele 

din interior �i lumea de afar�, fapt ce are ca 
rezultat pierderea rolurilor care constituie o 
parte din personalitatea vîrstnicului (Neam�u, 
Gh., Ia�i, 2002, p.950). 

Persoanele de vîrsta a treia trec print-o etap� 
grea �i anume de la via�a personal� organizat� 
dup� anumite necesit��i, la o via�� în comun cu 
persoane str�ine. Decizia privind 
institu�ionalizarea persoanei vîrstnice trebuie s� 
fie luat� dup� o evaluare riguroas� a contextului 
medico-psiho-social �i a dorin�elor acestuia �i a 
familiei sale. 

Evaluarea vîrstnicului trebuie s� fie 
global�. Pentru o problem� medical� identic�, 
diversitatea situa�iilor sociale sau de mediu 

explic� faptul, c� într-un caz se preconizeaz� 
men�inerea la domiciliu �i în alt caz se opteaz� 
pentru institu�ionalizare.  

În final, trebuie de insistat asupra 
beneficiului men�inerii la domiciliu, de fiecare 
dat� cînd aceasta este posibil�, pentru 
excluderea rupturii sociale, familiale (Neam�u, 
Gh., Ia�i, 2002, p.952). 

M. Marshall (Bucure�ti, 1993, p.57) 
apreciaz� c� decizia institu�ionaliz�rii unui 
b�trîn este decizia cea mai dureroas� care se 
poate lua �inînd cont de faptul c� în cele mai 
multe cazuri azilul reprezint� „sta�ia final� a 
c�l�toriei în via�� ”. Pentru decizie trebuie 
rezervat un timp suficient, evitîndu-se 
intern�rile f�cute în grab�, de urgen��; de cele 
mai multe ori internarea în grab� rezolv� 
problemele familiei, ale azilului, dar nu pe ale 
persoanei de vîrsta a treia asistate în institu�ie.  

Este foarte important în decizia de 
plasament s� se impun� urm�toarea conduit� în 
gîndire: persoana vîrstnic� trebuie s� ia parte la 
decizie �i asistarea s� se efectueze numai cînd 
este absolut necesar. 

Este unanim recunoscut c� internarea 
într-o institu�ie pentru b�trîni determin� 
întotdeauna, chiar dac� uneori este mai pu�in 
evident, o traum�, deoarece comport� o radical� 
modificare de via��, o renun�are la anumite 
deprinderi �i abilit��i de care odat� cu trecerea 
anilor b�trînul se simte din ce în ce mai legat. 
Persoana în vîrst� trece de la o via�� personal� 
organizat� dup� anumite necesit��i la o via�� în 
comun, cu ni�te str�ini, constrîns la un program 
�i la un regim alimentar diferit, obligat la 
respectarea unor reguli necesare într-o institu�ie, 
privat de propria intimitate, eliberat de orice 
responsabilit��i familiale. 

Stresului institu�ionaliz�rii i se adaug� �i 
sentimentul de p�r�sire �i singur�tate, amplificat 
prin lipsa de în�elegere �i atitudine superficial� a 
persoanelor de toate categoriile din aceste 
institu�ii. 

Oamenii în etate se izoleaz�, iar 
nemul��mirea se manifest� în raport direct cu 
temperamentul fiec�ruia; unii se manifest� prin 
t�cere ostil�, irascibilitate crescut�, al�ii prin 
resemnare sau apatie boln�vicioas� ( M�noiu, 
F., Bucure�ti,  1996, p.89). 
 Rolul decisiv în solu�ionarea unei 
probleme a persoanei în etate apar�ine, 
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inevitabil,  asistentului social, care precizeaz� 
diagnosticul social pe baza unei cercet�ri 
�tiin�ifice de specialitate,  în scopul instituirii 
unor interven�ii adecvate �i a unei terapii sociale 
precise �i constructive (Balan, A., Chi�in�u, 
2003, p.62). 

M. Roth (Cluj-Napoca, 1995, p.65) 
identific� careva modalit��i de îmbun�t��ire a 
vie�ii în institu�iile reziden�iale �i eviden�iaz� 
rolul decisiv al asistentului social în îngrijirea 
persoanelor în etate. Deoarece azilul de b�trîni 
este v�zut ca ultima alternativ�, ei nu au alt� 
�ans� decît s� se adapteze la condi�iile existente 
în azil. Aceasta nu semnific� îns� c� nu exist� 
mijloace de a ameliora via�a lor. 

Exist� sarcini pe care le-ar putea avea 
asistentul social într-un azil de b�trîni �i anume : 

a) men�inerea leg�turilor cu familia �i 
medierea rela�iilor cu acestea; 

b) medierea rela�iilor dintre vîrstnici �i 
personalul azilului; 

c) consilierea individual� a persoanelor 
de vîrsta a treia în privin�a problemelor din 
institu�ie, problemelor de adaptare, consiliere 
suportiv� prin care se alin� suferin�a �i prin care 
vîrstnicii sînt încuraja�i s� fac� fa�� realit��ii �i 
s� se simt� accepta�i �i utili; 

d) în colabararea cu psihologul, 
asistentul social ar putea organiza activit��i de 
grup cu b�trînii pentru a-i face s� comunice mai 
mult unii cu al�ii, pentru a-i ajuta s� în�eleag� 
mai bine problemele, s� în�eleag� c� �i al�ii se 
simt ca ei, c� �i al�ii întîmpin� greut��i similare 
inevitabilit��ii mor�ii �i a sc�derii capacit��ilor 
lor func�ionale precum �i formarea unui spirit de 
grup; 

e) îngrijitorii sînt cea mai valoroas� 
resurs� uman� în îngrijirea persoanelor bolnave 
�i b�trîne. De aceea asistentul social va putea 
acorda sprijin acestor persoane care realizeaz� 
cea mai grea parte a muncii cu b�trînul. 

Asistentul social ar putea ajuta la 
recuperarea unor func�ii pierdute �i la 
men�inerea lor la un nivel ridicat, p�strînd prin 
intermediul terapiei ocupa�ionale stima de sine 
�i încrederea în for�ele proprii. 

În c�minele pentru b�trîni se face din ce 
în ce mai sim�it� necesitatea unui cadru 
organizat. Terapia ocupa�ional� al c�rei rol e s� 
se ocupe de organizarea vie�ii celor asista�i ar fi 
un element esen�ial în men�inerea vîrstnicului 

activ. Terapia ocupa�ional� urm�re�te împreun� 
cu celelalte metode medicamentoase, fizio �i 
psihoterapeutice, recuperarea persoanei în vîrst� 
afectat�, pe de o parte, de deficien�ele proprii 
procesului de îmb�trînire, pe de alt� parte, de 
îmboln�virile favorizate de acest proces. 

Obiectivele interven�iei în cazul unui 
b�trîn în azil se poate contura în jurul ideilor de 
redobîndire a autonomiei persoanei, rec�p�tarea 
tonusului vital �i reintegrarea social�. 

Personalul care lucreaz� în aziluri 
urmeaz� s� se constituie într-o echip� ce va 
trebui s� ofere un suport psihoafectiv permanent 
b�trînului, s� ia în considera�ie ideile �i 
preferin�ele subiec�ilor în cauz�, experien�a 
profesional�. Pe cît de posibil s� se fac� o 
dirijare c�tre activit��i noi pentru stimularea 
interesului �i evitarea sentimentelor de 
inferioritate �i insuficien��. 

Conduita echipei trebuie s� degaje curaj 
pentru a îndep�rta frica determinat� de 
transferul brutal din universul de via�� familial 
într-un univers identificat adesea cu abandon, cu 
suferin�� �i cu sfîr�it. 

Azilul de b�trîni trebuie s� fie 
concomitent o familie �i o unitate de asisten�� 
medico-social�. Este important de specificat 
rolul asistentului social în îngrijirea persoanelor 
în etate institu�ionaliza�i �i anume din 
perspectiva asistentului social, b�trînul este o 
parte din familie, cu un trecut �i un viitor, cu un 
context social �i cultural. Pentru asistentul 
social, omul b�trîn  nu este doar o persoan� cu 
probleme, ci o parte a structurii sociale care are 
o varietate de for�e �i resurse care pot fi stopate 
pentru a se adapta la via�a din azil, dar �i pentru 
a accepta mai u�or moartea. 

Sarcina asistentului social este 
determinat�  de „ s�n�tatea psihologic� �i 
social� ” a persoanei de vîrsta a treia înainte de 
moarte. Aceasta are dou� componente: asistarea 
�i interven�ia. Asistînd b�trînul se va constata ce 
schimb�ri a adus institu�ionalizarea în via�a 
acestuia, precum �i reac�iile, emo�iile �i 
implica�iile vîrstnicului, apoi identificarea 
existen�ei unor cerin�e neterminate. Resursele 
sociale sînt evaluate în concordan�� cu: grupul 
etnic, cultural �i religios, observîndu-se 
impactul �i influen�a acestuia asupra individului 
�i a bolii lui. În func�ie de aceasta se va realiza 
interven�ia care se va îndrepta asupra 
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persoanelor în etate care au nevoie de sprijin în 
a se adapta în situa�ia lor. Interven�ia are în 
vedere consilierea, informarea, 
confiden�ialitatea sau �inerea în secret a tuturor 
m�rturisirilor, g�sirea mijloacelor materiale 
necesare. 

Cel mai esen�ial lucru în profesia 
asistentului social este ascultarea empatic�; 
colectarea informa�iilor, datelor de la membrii 
familiei, personalul medical privind starea 
s�n�t��ii persoanei de vîrsta a treia, culegerea 
informa�iilor de la al�i membri ai echipei 
multidisciplinare precum: psihologii, terapeu�ii 
este necesar� pentru a putea ajuta vîrstnicul, �i 
nu în ultimul rînd participarea voluntarilor în 
sprijinirea oamenilor în etate (Neam�u, Gh., Ia�i, 
2002, p. 960). 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRE�COLARII BILINGVI 

Jana Racu,  
dr., conf. univ. 

 Problema bilingvismului este 
multiaspectual�. Diverse aspecte ale ei au fost 
elucidate în lucr�rile psihologilor �i lingvi�tilor 
C.Baker, 5.Dunkel, S.Ervin, E.Haugen, 
W.Leopold, W.Mackey, I.Machamara, 
Ch.Osgood, I.Paradis, J.Ronjat, 7.Slama-Cazacu, 
R.Titone, Y.Weinreich, =..������.
�, 
5.�.$(������, '.'.#����%��, ..
	�����.           
         Conform datelor cercet�rilor recente, 
bilingvismul cuprinde mai mult de jum�tate din 
popula�ia lumii �i se extinde continuu 
(L.Bloomfield,  Y.Weinreich, 
.7.������
����,  '.�.�����+� etc.). În 
condi�ii reale de comunicare, copiilor bilingvi le 
este caracteristic� dezvoltarea incidental� a 
limbajului în asimilarea a dou� limbi. Totodat�, 
se atest� situa�ii când copiii din familiile 
monolingve frecventeaz� gr�dini�e �i �coli cu o 
alt� limb� de predare. Nivelul de dezvoltare a 
vorbirii influen�eaz� personalitatea copilului 
bilingv, oferindu-i mai multe oportunit��i. 
Capacitatea de a-�i expune ideile �i de a în�elege 
dou� limbi îi determin� locul �i rolul în societate 
(cercul de prieteni, eventualitatea de a deveni 
lider în grupul de semeni, aprecierea �colar� 

etc.). Persoanele înva�� ambele limbi prin prisma 
comunic�rii cu adul�ii de la o vârst� fraged�. În 
acest context, �tiin�a psihologic� î�i înainteaz� 
drept obiectiv studierea particularit��ilor de 
dezvoltare a vorbirii copiilor ce înva�� dou� 
limbi neînrudite în medii de comunicare mixt� 
(MCM). Prin urmare, este important de a stabili 
factorii determinan�i ai bilingvismului. Prezint� 
interes �i stabilirea diferen�elor în asimilarea 
limbilor de c�tre copiii bilingvi �i semenii lor 
monolingvi. Analiza comparativ� a acestora, 
precum �i aplicarea principiului genetic în 
studierea bilingvismului, va conduce la 
elucidarea condi�iilor eficiente de formare a 
bilingvismului în pre�colaritate.    
 În psihologia pedagogic� sunt abordate mai 
frecvent aspectele psihologice ale înv���rii unei 
limbi moderne sau a limbii secundare la vârsta 
pre�colar� (W.Apelt, I.Fishman, E.Laine, 
L.Jacobovits, B.Spolsky, �.'.'���(��, 
�.�.���+��, 5.$.E
��
�, $.'.2
(�++, 
.�.��!�����, =.$.5�.���
*��+). Cercet�rile 
existente îns� nu-�i propun studierea 
bilingvismului în condi�ii reale: a) familii mixte, 
în care p�rin�ii sunt vorbitori de limbi diferite; b) 
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comunicarea cu adul�i sau semeni de alte 
na�ionalit��i în afara familiei ('.'.#����%��, 
3..-� (�
��).    
        Dezvoltarea ascendent� a bilingvismului 
este facilitat� de comunicarea copilului cu 
adul�ii �i semenii lui din momentul înscrierii în 
institu�ia pre�colar� cu o alt� limb� de instruire. 
Mediul comunicativ se prezint� nu doar ca o 
component� sau ca un fond de evolu�ie a 
bilingvismului, ci ca un factor decisiv al lui. În 
MCM adultul modeleaz� situa�ia �i stabile�te 
limba de comunicare, stimulând apari�ia la copil 
a trebuin�ei de a înv��a limbile pentru a realiza 
schimbul de informa�ie. În felul acesta are loc 
declan�area mecanismelor de dezvoltare a 
bilingvismului �i instalarea tuturor 
componentelor vorbirii în ambele limbi. 
 În cadrul experimentului au fost formate 
dou� grupuri de subiec�i care sunt educa�i în 
MCM. Copiilor din primul GE (grup 
experimental) le este caracteristic� asimilarea 
concomitent� a dou� limbi în cadrul familial 
înc� din perioada fraged�. Mediul de 
comunicare al responden�ilor din al doilea GE  
con�inea dou� situa�ii eterogene de comunicare: 
în spa�iul familial – limba matern�, în institu�ia 
pre�colar� – limba a doua. În atare situa�ie este 
important c�, asimilând sistemul lingvistic al 
limbii materne, copilul va putea înv��a f�r� 
dificult��i limba a doua, prin compara�ie �i 
transfer. Consider�m c� determinativele expuse 
creeaz� condi�ii optime de dezvoltare a 
bilingvismului.   

 În cercetarea noastr� a fost verificat� 
supozi�ia care stipula c� specificul MCM 
determin� particularit��ile de dezvoltare a 
limbajului în ambele limbi la copiii din GE  în 
perioada pre�colar�. În experimentul de 
constatare, care a cuprins e�antionul de 
pre�colari, au fost studiate func�iile denominativ� 
�i comunicativ� ale limbajului, nivelurile de 
dezvoltare a mijloacelor lingvistice folosite în 
comunicarea verbal� (lexicul activ a fost supus 
analizei cantitative, iar asimilarea gramaticii – 
analizei calitative). Compara�ia nivelurilor, 
tempoului �i dinamicii dezvolt�rii parametrilor 
enumera�i ai limbajului la subiec�ii din primul �i 
al doilea GE ne-a permis formularea urm�toarei 
legit��i: rezultatele înregistrate de pre�colarii din 
primul GE, prin administrarea întregului set de 
tehnici orientate spre identificarea nivelului de 

dezvoltare a limbii materne (aspectele, tipurile �i 
func�iile ei), s-au dovedit a fi inferioare celor 
înregistrate de pre�colarii din al doilea GE. 
Diferen�ele depistate sunt statistic semnificative 
dup� testul U (Mann-Whitney) pentru p = 0,05. 
Faptul dat ne confirm� presupunerea c� utilizarea 
incidental�, simultan� a ambelor limbi de c�tre 
adul�i în comunicarea cu copiii minimalizeaz� 
calitatea cunoa�terii limbii materne. 
  Am constatat c� diferen�ele în dezvoltarea 
nivelurilor, tempoului �i dinamicii de instalare a 
bilingvismului la pre�colarii din dou� GE sunt 
similare cu datele subiec�ilor din GV. Nivelul 
asimil�rii limbii a doua este mai înalt, conform 
tuturor parametrilor cerceta�i la pre�colarii mici 
din primul GE, spre deosebire de indicii 
înregistra�i de semenii din al doilea GE la 
parametrii similari.    Analiza cantitativ� 
a procesului de dezvoltare a func�iei 
comunicative �i a lexicului activ din limba a 
doua la pre�colarii mijlocii �i la cei mari 
probeaz� cote mai mici la subiec�ii din primul 
GE, spre deosebire de subiec�ii din al doilea GE. 
Aceste date ne confirm� presupunerea c� 
evolu�ia verbal� a pre�colarului este determinat� 
de caracterul MCM �i c�tre vârsta pre�colar� 
mare bilingvismul copilului se dezvolt� intens 
gra�ie limbii de instruire �i educa�ie în institu�ia 
pre�colar�. O alt� explica�ie, ce confirm� 
legitatea dedus�, sus�ine c� subiec�ilor din al 
doilea GE le este caracteristic� asimilarea 
ordonat� a ambelor limbi �i dezvoltarea limbii a 
doua începe mai târziu, la finele vârstei 
pre�colare, �i se fundamenteaz� pe materialul 
lexical al limbii materne. 
         Studiul procesului de instalare a 
bilingvismului la vârsta pre�colar� a demonstrat 
c� subiec�ii din dou� GE au înregistrat o 
dinamic� pozitiv� �i o cre�tere cantitativ� a 
rezultatelor în realizarea sarcinilor orientate spre 
diagnosticarea nivelului de dezvoltare a 
limbajului în ambele limbi. Totodat�, a fost 
dovedit experimental c� în decursul vârstei 
pre�colare la copiii din MCM tempoul asimil�rii 
limbii a doua este mai rapid decât în dezvoltarea 
limbajului matern.  

 Comparând tempoul de dezvoltare a 
vorbirii în limba a doua la subiec�ii din primul �i 
al doilea GE, s-a demonstrat c� acesta este mai 
rapid la cei din al doilea GE. A fost înregistrat� o 
cre�tere sumar� a indicilor dezvolt�rii limbajului 
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la subiec�ii din primul �i al doilea GE în medie, 
conform GV, corespunz�tor +0,32 cote �i +0,38 
cote. Legitatea dat� este cauzat� de o 
discriminare clar� a mijloacelor de comunicare 
utilizate de pre�colarii din al doilea GE în 
instalarea bilingvismului. În opinia noastr�, 
modelul indicat de dezvoltare a limbajului 
copilului în MCM faciliteaz� un tempo mai rapid 
de asimilare a limbii a doua într-un mediu 
comunicativ nou – gr�dini�a, în cadrul rela�iilor 
cu adul�ii �i semenii. 

 Analiza rezultatelor ob�inute în cadrul 
experimentului de constatare a identificat 
diferen�e individuale semnificative în evolu�ia 
bilingvismului pre�colarilor din MCM în toate 
GV. În cadrul a dou� GE au fost men�ionate 
grupuri de subiec�i cu nivel înalt, mediu �i jos de 
dezvoltare a vorbirii în limba matern� �i în limba 
a doua. Corelarea nivelurilor de dezvoltare a 
vorbirii în ambele limbi prezint� un interes 
deosebit în contextul dat. 

 Datele statistice înregistrate în procesul 
cercet�rii pun în eviden�� o modificare a 
nivelurilor de dezvoltare a vorbirii în dou� limbi 
la pre�colarii din primul GE în dependen�� de 
GV. Num�rul copiilor ce posed� bilingvism la un 
nivel înalt este în cre�tere: de la 5,9% la vârsta 
pre�colar� mic� pân� la 31,8% la vârsta 
pre�colar� mare. O dinamic� similar� este 
caracteristic� pentru subiec�ii ce au înregistrat un 
nivel mediu de dezvoltare a bilingvismului; 
num�rul lor a crescut de la 21% în al treilea GV 
pân� la 41,2% la copiii din al cincilea GV. 
Printre pre�colarii din primul GE au fost depista�i 
a�a-numi�ii bilingvi “perfec�i” (10 copii), care-i 
dep��esc pe semenii lor nu doar în dezvoltarea 
limbajului, dar �i în dezvoltarea intelectual�. 
Ace�ti copii se bucurau de posibilitatea de a 
vorbi în dou� limbi �i aspirau spre o comunicare 
activ�, manifestau curiozitate. De pild�, num�rul 
copiilor din al doilea GE cu nivel inferior de 
dezvoltare a limbajului a sc�zut de la 33,2%, în 
al doilea GV, pân� la 13,4%, în al cincilea GV, 
iar num�rul copiilor cu nivel mijlociu al 
bilingvismului a crescut de la 19,8 %, în al 
treilea GV, pân� la 36,7% de subiec�i de vârst� 
pre�colar� mare. Totodat�, aproximativ 59% din 
copiii din dou� GE au înregistrat indici medii �i 
jo�i de dezvoltare a vorbirii în dou� limbi. 
Rezultatele experimentului de constatare 
demonstreaz� c� dezvoltarea incidental� a 

bilingvismului nu poate asigura succes �i 
realiz�ri spectaculoase în evolu�ia vorbirii în 
dou� limbi în MCM. 
   Analiza calitativ� a datelor ob�inute la 
fiecare prob� de c�tre subiec�ii experimentali din 
dou� GE a probat c� cele mai dificile s-au 
dovedit a fi conversa�ia, descrierea sau 
povestirea dup� tablou în limba a doua (în 
func�ie de GV). Majoritatea copiilor au putut s� 
le realizeze doar primind ajutor �i întreb�ri 
sugestive. Responden�ii repetau exact ce au 
pronun�at adul�ii, dar într-o form� enun�iativ�. 
Pre�colarii s-au confruntat cu dificult��i în 
utilizarea corect� a lexicului, cu fenomenul 
interferen�ei, cu elaborarea de structuri 
gramaticale eronate f�r� analogii în limba 
matern�. Faptele enumerate dovedesc c� vorbirea 
coerent� a pre�colarului în limba a doua se afl� 
în proces de consolidare pân� vor fi asimilate 
componentele ei. 
        Investiga�ia experimental� a scos la iveal� 
unele asem�n�ri �i unele divergen�e în 
func�ionalitatea limbilor la copilul bilingv din 
MCM: ambele limbi se caracterizeaz� prin 
prezen�a func�iei comunicative, includerea într-o 
grup� de limbi omogene �i valen�e culturale. 
Pentru limbile vorbite în MCM este tipic� 
func�ionarea lor ca mijloc de corelare a 
personalit��ii cu realitatea obiectiv�, de stimulare 
a interesului cognitiv, de satisfacere a 
trebuin�elor cognitive �i comunicative. Func�iile 
enumerate, la etapa primar� de dezvoltare a 
bilingvismului, sunt mai evidente în limba 
matern�, mijlocul fundamental de co�tientizare a 
„EU”-lui. 
        Cercetând evolu�ia limbajului în medii 
eterogene, am constatat o dinamic� pozitiv�, de 
la pre�colaritatea medie la cea mare, în utilizarea 
adecvat� a lexicului �i gramaticii limbii a doua. 
Indicii medii a fost mai avansa�i la subiec�ii din 
al doilea GE, în compara�ie cu semenii din 
primul GE. Probabil, acest fapt se datoreaz� 
efortului adul�ilor în delimitarea clar� a celor 
dou� limbi care urmeaz� a fi asimilate de copii �i 
a situa�iilor de comunicare. Analizând lexicul 
activ folosit de subiec�ii experimentali în 
realizarea sarcinilor propuse, am constatat c� la 
etapele incipiente de dezvoltare a bilingvismului 
la copii prevaleaz� vocabularul limbii materne. 
Totodat�, la pre�colarii mari din dou� GE am 
atestat progres în asimilarea lexicului din limba a 
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doua, realizat sub influen�a limbii de instruire �i 
educa�ie în institu�ia pre�colar�.  
       În cadrul experimentului de constatare am 
stabilit �i o serie de legit��i particulare de 
evolu�ie a dualismului lingvistic la vârsta 
pre�colar�: copiii între 3 �i 4 ani manifest� reac�ii 
verbale specifice; pre�colarii mici se 
caracterizeaz� prin “ini�iativ�” în comunicare, 
deoarece ei ini�iaz� discu�ia cu adultul în limba a 
doua. Reac�iile lor verbale în perioada respectiv� 
sunt r�spunsuri la întreb�rile formulate de adul�i, 
iar enun�urile sunt situa�ionale dup� con�inut, 
elementare dup� structur� �i tergiversate în timp. 
   La etapele ini�iale de dezvoltarea a 
bilingvismului la pre�colari am constatat 
utilizarea unor construc�ii gramaticale simple din 
limba a doua, care se reflectau în expunerea 
descriptiv� la solu�ionarea problemelor propuse. 
Dac� copiii bilingvi nu posedau anumite 
mijloace de exprimare necesare în unele situa�ii 
de comunicare, relat�rile lor erau haotice, 
vorbirea era lipsit� de sens �i era orientat� spre 
suscitarea aten�iei adultului. 

 O alt� variabil� depistat� în cercetarea 
complex� a limbajului copilului din MCM este 
limbajul egocentric. În cadrul manifest�rii 
acestui limbaj am stabilit urm�toarea 
particularitate – el întotdeauna s-a realizat în 
limba matern�, indiferent de limba dominant�  
utilizat� în mediul de comunicare. Bilingvii 
folosesc în jocul neghidat de adult mijloacele 
acelui sistem lingvistic, care-i este mai cunoscut. 
Copiii din al doilea GE utilizau mai frecvent 
enun�uri egocentrice la etapele primare de 
adaptare în colectiv, în scopul compens�rii 
fenomenului de “izolare”. Limbajul egocentric, 
în asemenea situa�ii, devine o form� de apel la 
colaborarea cu adultul. 
  Diferen�ele dintre nivelurile dezvolt�rii 
limbajului situativ-contextual în limbi diferite 
relev� o asimilare mai accelerat� a elementelor 
contextuale din limba matern�. Nivelul mai 
avansat al vorbirii coerente în limba matern� 
influen�eaz� dezvoltarea limbii a doua. La copiii 
bilingvi, vorbirea contextual� nu s-a suprapus pe 
cea situativ� �i n-a eliminat-o. Pre�colarii mari au 
putut s� se ajusteze la con�inutul �i condi�iile de 
comunicare în ambele limbi, succedându-le una 
cu alta. Observa�iile duse asupra limbajului 
spontan activ al pre�colarului bilingv în  
activitatea de joc au permis identificarea �i 

analiza neologismelor utilizate de copii. 
Particularitatea esen�ial� a acestui fenomen 
lingvistic rezid� în faptul c� în MCM 
neologismele sunt utilizate mai frecvent în limba 
a doua �i reprezint� un amestec de limbi: de 
pild�, "Am crosovcele frumoase”, “Otcrâve�te 
u�a” etc. 
       În studiu �i-a g�sit confirmare �i 
presupunerea conform c�reia cea mai senzitiv� 
perioad� în dezvoltarea dualismului lingvistic în 
MCM este vârsta de la 5 pân� la 7 ani, sursele 
c�ruia se constituie în pre�colaritatea mic� �i în 
cea mijlocie. Pre�colarul mare înregistreaz� 
rezultate spectaculoase în asimilarea limbii de 
educa�ie dominant� în gr�dini��, deoarece limba 
matern� îi este bine cunoscut� �i el este apt de a 
o delimita de cea nematern�. Copilul poate cu 
u�urin�� distinge mijloacele lingvistice folosite 
de educatori �i semenii s�i, realizând astfel 
schimbul de informa�ie cu ei. Datele ob�inute ne 
dovedesc c� cel mai r�spândit �i tradi�ional mod 
de dezvoltare a bilingvismului este cel incidental 
�i consecutiv, evolu�ia c�ruia, de regul�, nu poate 
fi coordonat� de adul�i.  
       În baza studiului comparativ al dezvolt�rii 
limbajului pre�colarilor din medii comunicative 
eterogene, am formulat urm�toarea legitate: 
indicii de posedare a limbii materne de c�tre 
subiec�ii din GC sunt mai înal�i decât indicii de 
posedare a limbii nematerne de c�tre copiii 
bilingvi. Diferen�ele stabilite sunt statistic 
semnificative dup�  testul U (Mann-Whitney) 
pentru p = 0,05. Situa�ia poate fi explicat� prin 
faptul c� pre�colarul bilingv asimileaz� haotic �i 
simultan dou� sisteme diferite de semne 
lingvistice pentru a comunica în MCM. El face o 
distinc�ie la nivel fonetic, lexical �i gramatical a 
materialului verbal-logic din ambele limbi. 
Experien�a practic� arat� c� pre�colarii înva�� 
ambele limbi prin prisma expunerii.  
         Examinarea surselor �tiin�ifice, a datelor 
experimentale ob�inute a relevat rolul MCM în 
dezvoltarea bilingvismului la vârst� pre�colar� a 
condus la urm�toarele concluzii. 
          I. Realizare studiului ne-a permis 
identificare �i descrierea a cinci factori esen�iali 
ai bilingvismului timpuriu: 1. Factorul principal 
este mediul comunicativ, particularit��ile c�ruia 
determin� specificul dezvolt�rii bilingvismului la 
copii (aspectele, tipurile �i func�iile), precum �i 
nivelurile, dinamica �i tempoul lui. Variet��ile de 
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medii comunicative mixte: a) folosirea haotic� a 
dou� limbi, b) repartizarea limbilor dup� 
principiul „o limb� – un adult – o situa�ie 
comunicativ�”. 2.  Un alt factor important este 
vârsta în limitele c�reia se prezint� MCM.  
Subiec�ii care s-au confruntat cu o alt� limb� în 
momentul înscrierii în institu�ia pre�colar� 
prezint� bilingvism tardiv, succesiv. 3. 
Bilingvismul este facilitat de dezvoltarea 
intelectual� �i personal� a copilului �i de anumite 
calit��i de caracter – sociabilitatea, încrederea în 
sine, exigen�a, extravertismul, prietenia etc. 
Tr�s�turile negative de caracter – intravertismul, 
du�m�nia, neîncrederea în sine, lipsa de voin�� – 
frâneaz� dezvoltarea bilingvismului. 4. Nivelul 
de posedare a limbii materne (înalt, mediu �i jos) 
influen�eaz� pozitiv bilingvismul. 5. Eficacitatea 
bilingvismului primar este determinat� de 
strategiile de realizare a educa�iei dualismului 
verbal în familie �i de dezvoltarea limbajului la 
gr�dini�� �i în �coal�. 
  A. Analiza cantitativ� �i calitativ� a 
rezultatelor ob�inute la fazele de constatare, 
formativ� �i de control a favorizat formularea 
legit��ilor generale de dezvoltare a limbajului la 
copiii din MCM. 

1. Pre�colarii din MCM, în care sunt clar 
delimitate “sferele lingvistice”, la etapele 
primare denot� un nivel mai înalt de 
posedare a limbajului matern, spre 
deosebire de limbajul nematern, �i indicii 
înregistra�i de semeni, referitor la acest 
capitol, la care bilingvismul are un caracter 
haotic. 

2. Prevalarea limbajului matern la majoritatea 
copiilor  pre�colari influen�eaz� volumul �i 
nivelul de folosire a dou� limbi în 
comunicare. Mul�i, dac� nu to�i dintre 
copiii bilingvi, vor folosi ambele limbi în 
stadiile primare ale dezvolt�rii lingvistice. 

3. Uneori, bilingvii  pre�colari amestec� 
limbile, iar acest lucru îi face pe 
monolingvi s� se întrebe dac� ei sunt cu 
adev�rat capabili s� le disting�. Problema 
nu este generat� de confuzie, ci de 
interferen�a stabilit� atunci când cuvintele 
sau gramatica dintr-o limb� se întâlnesc �i 
în cea de-a doua, iar persoana care vorbe�te 
nu-si d� seama de acest lucru. La 
pre�colarii mari din medii lingvistice bine 
delimitate fenomenul se reduce 

considerabil, spre deosebire de semenii 
care nu respect� condi�iile enumerate. 

4. Analiza complex� a evolu�iei limbajului la 
copiii din MCM a demonstrat c� dualismul 
verbal poart� un caracter haotic. Indicii 
bilingvismului la pre�colarul mic sunt net 
inferiori celor înregistra�i de semenii lui, 
îns� c�tre vârsta pre�colar� mare aceste 
diferen�e se anihileaz�. 

5. Activit��ile formative, orientate spre 
dezvoltarea tipurilor, func�iilor �i a tot ceea 
ce este adiacent limbii a doua ofer� 
oportunit��i de corectare a unui nivel redus 
al bilingvismului în stadiile primare ale 
dezvolt�rii lingvistice �i-i  declan�eaz� 
mecanismele de instalare în MCM. 

         IV. În baza cercet�rilor efectuate am 
formulat urm�toarele legit��i particulare, care vor 
fi prezentate în tezele urm�toare: 1. Creativitatea 
verbal� a copilului din MCM se bazeaz� pe 
amestecul de limbi, cu prevalarea lexicului 
matern. 2. Limbajul egocentric al pre�colarului 
din MCM se realizeaz� doar în limba matern�, 
indiferent de situa�ia comunicativ�. 3. 
Bilingvismul primar determin� prezen�a la copil 
a unei variet��i extinse a reprezent�rilor despre 
limb� �i limbaj �i semnifica�ia lor vital� în raport 
cu con�inutul mai s�rac al reprezent�rilor 
monolingvului. 
         V. Dinamica limbajului la copiii bilingvi 
este favorizat� de particularit��ile MCM: 1. La 
pre�colarii din medii comunicative clar 
diferen�iate dup� criteriul limbii utilizate, 
dinamica dezvolt�rii limbajului în procesul de 
înv��are a limbii a doua este mai ampl� decât la 
semenii care se afl� în alte condi�ii. 2. Copiii cu 
bilingvism succesiv înregistreaz� o dinamic� mai 
ampl� în înv��area limbii a doua, decât a limbii 
materne, în decursul perioadei pre�colare. 3. În 
MCM perioada cea mai senzitiv� pentru 
înv��area eficient� a limbii a doua este vârsta 
pre�colar� mare, de la 5 la 7 ani. 

    ANNOTATION 
 KEY WORDS: Bilingualism, mixed 
communicative environment, monolingual 
communicative environment, language functions: 
communicative, nominative and semantical; 
language forms: oral,  egocentric language, 
situational and contextual aspects of language 
(phonetical, lexical and grammatical),  preschool 
age. 
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The efficiency of the function 
development, types and aspects of the language 
in the process of assimilation of two different 
languages in mixed communicative environment 
(MCE) is determined through the strategy of 
bilingualism education at the beginning in the 
family and then in the preschool institution. It 

was established that favorable development of 
bilingualism is determined by age and the 
cognitive level of child development, the level of 
mastering mother tongue and features of 
personality in special those linked with 
communication

. 
SISTEMUL DE VALORI LA ADOLESCEN�II  DIN FAMILIILE TEMPORAR 

DEZINTEGRATE  
Golovei Lilia,  

psiholog, grad didactic II,  
�coala medie nr. 17, Chi�in�u 

Abstract  
Social and economical condition during 

last 18’s years contributed to development of a 
new type of family – temporary disintegrated 
family. This article research the impact of 
parents migration to foreign countries upon 
values system of their children left at home, 
based on researching group of students in 
Middle school Nr. 17.  

Familia joac� un rol foarte important în 
dezvoltarea bio-psiho-social� a copilului. 
,,P�rin�ii sunt persoanele ce mijlocesc procesul 
transform�rii fiin�ei biologice într-o fiin�� 
social�.” [3, p. 46] Ei sunt acele persoane care 
ofer� copilului primele experien�e de via��. Sunt 
acei de care copilul se ata�eaz� �i pe care-i 
iube�te cu adev�rat, chiar �i atunci cînd p�rin�ii 
nu sunt la nivelul cuvenit. ,,Întreaga atmosfer� a 
vie�ii de familie, modul de via�� în familie, las� 
o urm� de ne�ters asupra personalit��ii 
copilului.”[6, p. 4] 
    Anume p�rin�ii sunt acele persoane care au 
dreptul �i datoria de a supraveghea �i c�l�uzi 
cre�terea �i dezvoltarea copilului, �i de a-l educa 
(M. C�lin, 2001). Iar educa�ia nu este altceva 
decît procesul de cunoa�tere �i sensibilizare a 
copilului cu valorile �i cu asimilarea lor 
creativ�, deoarece educa�ia este cea care 
p�streaz� �i transmite valorile, care garanteaz� 
identitatea cultural� a fiin�ei umane. 

În prezent se cunosc dou� teze  referitor la 
rolul familiei în societate: 
 I. sunt cei care afirm� c� nu mai exist� educa�ie 
în familie, fie c� au fost deposeda�i de acest 
privilegiu sub presiunea factorilor externi, fie c� 
s-au eschivat singuri de la responsabilit��ile 
sale. 

II. sunt cei care sus�in c� familiei îi revine rolul 
primordial în educa�ia copiilor. 

 Schimb�rile radicale din societatea noastr� 
în ultimii ani parc� ar face s� înclin�m spre 
aprecierea pozitiv� a primei teze, deoarece 
,,�omajul, s�r�cia, num�rul crescînd de familii 
dezorganizate, liberalismul prost în�eles al 
educa�iei se r�sfrîng asupra copilului, 
determinînd ,,anemierea” moral� a acestuia, 
sl�birea afec�iunii p�rinte�ti, afectarea 
echilibrului psihic al protagoni�tilor, abandonul 
�colar, vagabondajul, delicven�a,” [2, p. 11], 
educa�ia copiilor (func�ia primordial� a 
p�rin�ilor ) fiind l�sat� într-o parte.  

T.Cosma (2001) consider� c� ,,atîta vreme 
cît rela�ia p�rinte-copil se bazeaz� pe nevoia de 
iubire, de d�ruire �i sacrificiu, rolul educativ al 
familiei nu va putea fi preluat de formele 
institu�ionalizate.” 

Pentru a-�i exercita func�ia educativ�, 
familia trebuie s� se bazeze pe un nivel 
intelectual înalt, autoritate, condi�ii decente de 
trai �i pe valorile morale acceptate de societate. 
    În prezent ,,climatul familial s-a deteriorat 
sub presiunea �omajului, grijilor materiale, 
pierderii încrederii în valori.” [2, p.14] precum 
�i o mul�ime de p�rin�i continu� s� considere c� 
rolul educa�iei propriului copil revine în 
exclusivitate �colii. Ceea ce ar trebui s� 
în�eleag� p�rin�ii este faptul c� anume ei sunt 
responsabili de educa�ia copiilor �i de formarea 
con�tiin�ei axiologice. Pentru a realiza acestea e 
necesar ca fiecare p�rinte s� în�eleag�: 
- în familie copilul trebuie s� înve�e s� iubeasc�, 
s� comp�timeasc�, s� uite de orgolii �i s� se 
d�ruiasc� celor apropia�i; 



 

 69 

- familia are menirea s� conserveze o anumit� 
tradi�ie spiritual�, deopotriv� na�ional� �i 
religioas�; 
- în familie copilul are ocazia s� înve�e a 
în�elege corect �i a respecta autoritatea �i în care 
se respect� reguli, în care se cultiv� disciplina �i 
autodisciplina; 
-,,familia trebuie s� fie o �coal� de formare a 
unui sim� s�n�tos al propriet��ii private, al 
valorii în general.”[5, p.18] 

Familia contemporan� din Republica 
Moldova î�i are particularit��ile sale specifice, 
ca urmare a perioadei dificile de tranzi�ie. Astfel 
o bun� parte din familii „nu dispun de puterea, 
flexibilitatea �i capacitatea de a se adapta 
schimb�rilor sociale, politice �i economice.”(4, 
p. 15) Pentru a rezolva problemele de ordin 
material, dar poate �i pentru a sc�pa de o 
mul�ime de responsabilit��i, mul�i p�rin�i au luat 
drumul pribegiei, plecînd la munci peste hotare, 

l�sînd copiii cu buneii, rudele, vecinii sau de 
unii singuri. Aceste migra�ii masive spre Italia, 
Turcia, Portugalia, Spania, Rusia au dus la 
apari�ia unei noi categorii de copii – abandona�i 
�i neglija�i. Num�rul copiilor abandona�i cre�te 
vertiginos. Astfel în �coala medie nr. 17, 
Chi�in�u,  dac� în anul 2005 doar 21 de copii se 
aflau sub tutela neoficial� a rudelor sau 
str�inilor, din cauza plec�rii p�rin�ilor peste 
hotare, în prezent avem (în baza unei 
investiga�ii preliminare) 66 de copii (cu vîrsta 
între 10-17 ani) din familii dezintegrate 
temporar, care pot fi împ�r�i�i în 2 categorii: 

a) „care nu au nici o veste de la p�rin�i (4 
copii); 

b) care sunt sus�inu�i financiar �i moral de 
la distan��”(4, p. 15) 
(62 copii), comunicînd cu p�rin�ii astfel:  

 

  

 

FRECVEN�A COMUNIC�RII
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45%
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în fiecare zi

2-3 ori în s�pt�mîn�

1 dat� în s�pt�mîn�
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deloc  
 
 

Plecarea p�rin�ilor afecteaz� în mod diferit copiii. La întrebarea Ce-�i lipse�te azi cel mai mult? 
Elevii au r�spuns în felul urm�tor: 
Nr. Ce-�i lipse�te azi cel mai mult? Num�r elevi 

1. P�rin�ii (tata, mama sau ambii p�rin�i) 23 
2. Dragostea p�rin�ilor 6 
3. Grija, mîngîierea, c�ldura, aten�ia, sentimentele, privirea 

p�rin�ilor 
7 

4. Comunicarea cu p�rin�ii 4 
5. P�rintele ca prieten în rezolvarea problemelor 2 
6. Mîncarea mamei 1 
7. În�elegere  2 
8. Rug�min�ile p�rin�ilor 1 
9. Educa�ie b�rb�teasc�, inclusiv �otiile �i excursiile cu tata 3 
10. Cuno�tin�e  1 
11. Prietenii  1 
12. Lini�te la �coal� 1 
13. Banii  2 
14. O fat� de treab� �i în�eleapt� 1 
15. Nimic  9 

1%

82%

13%4%

scrisori

telefon

po�ta
electronic�

nici un fel
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Diverse situa�ii �i probleme, ap�rute în via�a elevilor sunt împ�rt��ite: 

 

 
E îmbuc�r�tor faptul c� mai mult de 

jum�tate din elevi comunic� cu p�rin�ii �i rudele 
despre problemele ce le au. Desigur c� apare 
întrebarea ce subiecte sunt abordate? Cu toate 
acestea exist� �ansa de a rezolva unele situa�ii 
mai eficient, avînd în vedere experien�a de via�� 
�i cuno�tin�ele p�rin�ilor �i rudelor, precum �i 
transmiterea unui set de valori, primite �i 
transmise din genera�ie în genera�ie. Îngrijor�tor 
e faptul c� doar un elev solicit� ajutorul 
profesorului atunci, cînd are probleme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dup� cum se observ� din cele expuse mai 
sus, majoritatea copiilor au nevoie de p�rin�i, de 
dragostea lor, de aten�ia �i alte elemente ale 
educa�iei. Doar 9 copii au negat existen�a 
problemelor �i doar 8 au men�ionat c� nu 
discut� cu nimeni problemele avute. E interesant 
faptul c� din ace�ti 8 elevi doar 2 au men�ionat 
lipsa unor probleme. �i e posibil c� probleme 
exist�, doar c� nu au fost întru tot sinceri 
r�spunzînd la întreb�rile chestionarului. O alt� 
cauz� ar putea fi timpul de cînd nu �i-au v�zut 
p�rin�ii, deoarece din rezultatele sondajului 
efectuat:

 

TIMPUL DE CÎND AU PLECAT P�RIN�II
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Din diagrama de mai sus se observ� c� tendin�a p�rin�ilor de a pleca din �ar� e în  continu� cre�tere, 

iar urm�toarea diagram� reprezint� cine din p�rin�i pleac� mai des: 

CINE DIN P�RN�I A LECAT?
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 Copiii r�ma�i f�r� p�rin�i î�i repartizeaz� timpul în felul urm�tor: 
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OCPA�II ÎN TIMPUL LIBER
7%

15%

21%

26%

13%

16%
2%

lectura

munca în gospod�rie

preg�tirea lec�iilor

distrac�ii(TV, muzic�)

calculator, interner

sport

nu am timp liber

Doar 2 elevi din clasa IX se ocup� doar de 
gospod�rie dup� orele de la �coal�, 1 – de 
gospod�rie �i preg�tirea temelor, doar 3 î�i 
dedic� timpul liber totalmente preg�tirii 
temelor, doar 13 copii prefer� s� citeasc� în 
timpul liber. Lectura literaturii universale �i 
române este o alt� modalitate de a cunoa�te �i de 
a prelua valorile general-umane de la eroii din 
c�r�i. Dar, cu p�rere de r�u, copiii în ziua de azi 
prefer� TV �i Internetul, neavînd o cultur� 
format� de a alege informa�ia primit�, care  de 
cele mai multe ori este de o calitate precar�. 

Pentru a stabili valorile împ�rt��ite de elevii 
claselor V-XI a fost efectuat� o chestionare, în 

baza Metodei M. Roceach, la care au participat 
61 din cei 66 elevi la care p�rin�ii se g�sesc 
peste hotare. Preg�tind materialele, consideram 
c� ace�ti copii în�eleg prin valoare doar banii �i, 
în mare parte, vor refuza s� participe la sondajul 
respectiv. Dar au refuzat categoric doar 2 elevi 
(1 b�iat din cl. X (cu predare în limba rus� �i o 
fat� din cl. XI (cu predare în limba român�), 
dintre care, fiind explicate obiectivele cercet�rii 
respective, fata a acceptat colaborarea. 
Rezultatele au demonstrat urm�toarele: 

 

Rezultatele test�rii 
Nr Valori finale Valori instrumentale 
1. S�n�tate (psihic� �i fizic�) Polite�e, comportare manierat� 
2. Familie armonioas� �i unit� Cinste, onestitate 
3. Prietenii autentice (a avea prieteni buni �i 

adev�ra�i) �i sociabilitate 
Curajul de a-�i sus�ine propria p�rere, încredere 
în for�ele proprii 

4. Via�� afectiv� Punctualitate (disciplin�) 

5. Încredere în sine (armonia interioar�, absen�a 
conflictelor) 

Independen�� (capacitatea de a ac�iona de sine 
st�t�tor �i hot�rît) 

6. În�elepciune (maturitatea în gîndire �i apreciere 
atinse în experien�a de via��) 

Responsabilitate �i con�tiinciozitate 

7. Dezvoltare (imagina�ie creativ� �i inventivitate, 
autoperfec�ionare permanent�) 

Valoare profesional� proprie (orizontul larg de 
cuno�tin�e �i o cultur� înalt�) 

8. Via�� asigurat� material (lipsa greut��ilor 
materiale 

Voin�� puternic� (capacitatea de a sta pe 
pozi�ia sa, de a nu ceda în fa�a greut��ilor) 

9. Dragoste matur� (dragoste spiritual� �i fizic� cu 
omul iubit) 

Orizont larg �i receptivitate (deprinderea de a 
în�elege punctul de vedere al altora, stima �i 
respectul fa�� de alte deprinderi �i obiceiuri) 

10
. 

Cunoa�tere (posibilitatea de a-�i l�rgi 
cuno�tin�ele, cultura general�, dezvoltarea 
intelectului) 

Autocontrol (st�pînire de sine, disciplin�) 

11
. 

Recunoa�tere social� �i atragerea respectului 
(orientare la sus�inere din jur) 

Acurate�e (capacitate de a între�ine lucrurile în 
ordine în afaceri) 
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12
. 

Via�� plin� (realizarea maxim� a capacit��ilor �i 
posibilit��ilor) 

Ra�ionalism (capacitatea de a gîndi �i a lua 
hot�rîri ra�ionale) 

13
. 

Creativitate (posibilitate de a ac�iona creator Via�� plin� (sim�ul umorului) 

14
. 

Apropiere de natur� �i art� Eficien�� în afaceri (dragostea de munc�, 
productivitatea înalt� a muncii) 

15
. 

Activitate interesant� Indulgen�� �i îng�duin�� (la p�rerea altora, 
deprinderea de a ierta gre�elile altora) 

16
. 

Libertate (spiritul de independen�� în apreciere 
�i fapte) 

Intransingen�� fa�� de defectele sale �i 
imperfec�iunea altora 

17
. 

Distrac�ie, pl�cere Colegialitate, sensibilitate, sensibilitate (ajutor 
acordat altora) 

18
. 

Fericirea altora (baza material�, dezvoltarea �i 
perfec�ionarea altor oameni, popoare �i lumii 
întregi 

Trebuin�e �i preten�ii înalte fa�� de via�� 

Rezultatele analizei separate 
Nr Valori finale 
 Fete  (30) B�ie�i (31) 
1. S�n�tate (psihic� �i fizic�) S�n�tate (psihic� �i fizic� 
2. Familie armonioas� �i unit� Familie armonioas� �i unit� 
3. Prietenii autentice (a avea prieteni buni �i 

adev�ra�i) �i sociabilitate 
Dragoste matur� (dragoste spiritual� �i fizic� 
cu omul iubit) 

4. Dragoste matur� (dragoste spiritual� �i fizic� 
cu omul iubit) 

Prietenii autentice (a avea prieteni buni �i 
adev�ra�i) �i sociabilitate 

5. Via�� asigurat� material (lipsa greut��ilor 
materiale 

Distrac�ie, pl�cere 

6. În�elepciune (maturitatea în gîndire �i 
apreciere atinse în experien�a de via��) 

În�elepciune (maturitatea în gîndire �i apreciere 
atinse în experien�a de via��) 

7. Dezvoltare (imagina�ie creativ� �i 
inventivitate, autoperfec�ionare permanent�) 

Dezvoltare (imagina�ie creativ� �i inventivitate, 
autoperfec�ionare permanent�) 

8. Recunoa�tere social� �i atragerea respectului 
(orientare la sus�inere din jur) 

Via�� plin� (realizarea maxim� a capacit��ilor 
�i posibilit��ilor) 

9. Încredere în sine (armonia interioar�, absen�a 
conflictelor) 

Recunoa�tere social� �i atragerea respectului 
(orientare la sus�inere din jur) 

10. Cunoa�tere (posibilitatea de a-�i l�rgi 
cuno�tin�ele, cultura general�, dezvoltarea 
intelectului) 

Cunoa�tere (posibilitatea de a-�i l�rgi 
cuno�tin�ele, cultura general�, dezvoltarea 
intelectului) 

11. Activitate interesant� Via�� afectiv� 
12. Fericirea altora (baza material�, dezvoltarea �i 

perfec�ionarea altor oameni, popoare �i lumii 
întregi 

Încredere în sine (armonia interioar�, absen�a 
conflictelor) 

13. Creativitate (posibilitate de a ac�iona creator Fericirea altora (baza material�, dezvoltarea �i 
perfec�ionarea altor oameni, popoare �i lumii 
întregi 

14. Via�� afectiv� Via�� asigurat� material (lipsa greut��ilor 
materiale 

15. Via�� plin� (realizarea maxim� a capacit��ilor 
�i posibilit��ilor) 

Activitate interesant� 

16. Apropiere de natur� �i art� Apropiere de natur� �i art� 
17. Distrac�ie, pl�cere Creativitate (posibilitate de a ac�iona creator 
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18. Libertate (spiritul de independen�� în 
apreciere �i fapte) 

Libertate (spiritul de independen�� în apreciere 
�i fapte) 

 
Nr Valori instrumentale 
 Fete  (30) B�ie�i (31) 
1. Polite�e, comportare manierat� Polite�e, comportare manierat� 
2. Cinste, onestitate Autocontrol (st�pînire de sine, disciplin�) 
3. Curajul de a-�i sus�ine propria p�rere, 

încredere în for�ele proprii 
Responsabilitate �i con�tiinciozitate 

4. Valoare profesional� proprie (orizontul larg 
de cuno�tin�e �i o cultur� înalt�) 

Punctualitate (disciplin�) 

5. Responsabilitate �i con�tiinciozitate Independen�� (capacitatea de a ac�iona de sine 
st�t�tor �i hot�rît) 

6. Autocontrol (st�pînire de sine, disciplin�) Curajul de a-�i sus�ine propria p�rere, încredere 
în for�ele proprii 

7. Colegialitate, sensibilitate, sensibilitate (ajutor 
acordat altora) 

Valoare profesional� proprie (orizontul larg de 
cuno�tin�e �i o cultur� înalt�) 

8. Voin�� puternic� (capacitatea de a sta pe 
pozi�ia sa, de a nu ceda în fa�a greut��ilor) 

Ra�ionalism (capacitatea de a gîndi �i a lua 
hot�rîri ra�ionale) 

9. Orizont larg �i receptivitate (deprinderea de a 
în�elege punctul de vedere al altora, stima �i 
respectul fa�� de alte deprinderi �i obiceiuri) 

Trebuin�e �i preten�ii înalte fa�� de via�� 

10. Via�� plin� (sim�ul umorului) Cinste, onestitate 
11. Acurate�e (capacitate de a între�ine lucrurile în 

ordine în afaceri) 
Voin�� puternic� (capacitatea de a sta pe 
pozi�ia sa, de a nu ceda în fa�a greut��ilor) 

12. Punctualitate (disciplin�) Acurate�e (capacitate de a între�ine lucrurile în 
ordine în afaceri) 

13. Eficien�� în afaceri (dragostea de munc�, 
productivitatea înalt� a muncii) 

Intransingen�� fa�� de defectele sale �i 
imperfec�iunea altora 

14. Trebuin�e �i preten�ii înalte fa�� de via�� Indulgen�� �i îng�duin�� (la p�rerea altora, 
deprinderea de a ierta gre�elile altora) 

15. Indulgen�� �i îng�duin�� (la p�rerea altora, 
deprinderea de a ierta gre�elile altora) 

Eficien�� în afaceri (dragostea de munc�, 
productivitatea înalt� a muncii) 

16. Independen�� (capacitatea de a ac�iona de sine 
st�t�tor �i hot�rît) 

Via�� plin� (sim�ul umorului) 

17. Ra�ionalism (capacitatea de a gîndi �i a lua 
hot�rîri ra�ionale) 

Colegialitate, sensibilitate, sensibilitate (ajutor 
acordat altora) 

18. Intransingen�� fa�� de defectele sale �i 
imperfec�iunea altora 

Orizont larg �i receptivitate (deprinderea de a 
în�elege punctul de vedere al altora, stima �i 
respectul fa�� de alte deprinderi �i obiceiuri) 
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Valorile finale sunt acele credin�e prin care 
dorim s� dovedim c� merit� s� tindem spre  
scopul final al existen�ei. Practic jum�tate din 
cei chestiona�i, atît fetele cît �i b�ie�ii, au 
atribuit primele locuri în aceast� list� a valorilor 
materiale sau fizice: familiei, s�n�t��ii, 
prieteniei �i dragostei. Aceast� list� continu� cu 
valorile intelectuale: dezvoltare �i în�elepciune.  
Valorile respective au fost men�ionate �i de 
b�ie�i, �i de fete. Se observ� c� analiza 
întregului lot de responden�i pe primele 10 
locuri au identificat doar valori materiale, fizice 
�i intelectuale, dar analizînd listele separat, 
observ�m, c� în printre valorile cele mai 
importante g�sim �i valori de autorealizare. Cel 
mai interesant e faptul c� atît b�ie�ii, cît �i fetele 
pe ultimul loc au plasat libertatea, acea libertate 
de care s-au bucurat, cînd au plecat p�rin�ii, dar 
pe care acum nu �i-o mai doresc, au scris unii 
elevi. 

Valorile instrumentale sunt credin�ele noastre, 
prin care consider�m c� un anumit fel de a 
ac�iona sau o anumit� capacitate a personalit��ii 
pe care le manifest�m sunt binevenite în diverse 
situa�ii. Astfel elevii chestiona�i au ales dintre 
valorile etice: polite�ea, comportarea manierat�, 
cinstea, onestitatea, curajul de a-�i sus�ine 
propria p�rere, încrederea în for�ele proprii; 
punctualitatea, independen�a, responsabilitatea 
�i con�tiinciozitatea, valoare profesional� 
proprie, voin�� puternic�. 

Dac� compar�m în dependen�� de sex, 
observ�m asem�nare între preferin�ele fetelor �i 
cele ale tuturor responden�ilor, incluzînd �i 
valori sentimentale �i necesitatea de 
comunicare, iar b�ie�ii prefer� mai mult valorile 
profesionale ( pragmatice). 

Din cele expuse anterior, rezult� c� 
adolescen�ii, p�rin�ii c�rora sunt pleca�i de acas� 
pledeaz� pentru familie, dragoste, s�n�tate, 
prietenie, comportare manierat� etc., adic� acele  
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valori care se formeaz� în familie în baza 
tradi�iilor, culturii, dragostei, responsabilit��ii, 
grijii, modelului propriu al p�rin�ilor. În final s-
ar putea crea o astfel de situa�ie în care copiii 
no�tri, lipsi�i de grija �i aten�ia p�rin�ilor, pleca�i 
de ani de zile s� –�i schimbe valorile, deoarece 
în prezent mass-media, noile tehnologii 
informa�ionale ofer� o gam� foarte variat� de 
informa�ie, care în mare m�sur� este d�un�toare 
adolescen�ilor. 

Datele statistice din R. Moldova, precum 
�i studiul efectuat demonstreaz� ac�iunea nefast� 
asupra situa�iei copiilor, p�rin�ii c�rora sunt 
pleca�i peste hotare. Acest fapt cere de la guvern 
�i întreaga societate m�suri urgente: 
1. promovarea unei politici de sus�inere a 

familiei prin crearea locurilor de munc�, 
asigurarea cu spa�iu locativ, îmbun�t��irea 
condi�iilor de trai, legalizarea plec�rii la 
munci peste hotare; 

2. educarea p�rin�ilor, deoarece nici o institu�ie 
nu preg�te�te viitori p�rin�i. Aici s-ar include:   
studiul pedagogiei, psihologiei, comunic�rii 
asertive, rezolvarea conflictelor, gestionarea 
timpului �i banilor în familie etc; 

3. stabilirea unei leg�turi strînse �i eficiente 
între toate institu�iille, organiza�iile 
guvernamentale �i neguvernamentale �i 
elaborarea unor planuri comune de schimbare 
a situa�iei copiilor din familiile temporar 
dezintegrate �i cele nefavorabile; 

4.crearea centrelor de zi pentru copiii cu diverse 
tipuri de probleme în incinta �colilor; 

5.crearea unei re�ele eficiente de asisten�� 
psihologic� pentru copii �i familiile lor. 

6. a ridica prestigiul rolului de p�rinte în 
societate; 
7. A fi p�rinte e un lucru complicat, deoarece 
nici o institu�ie de înv���mînt nu preg�te�te 
p�rin�i, dar cadrele didactice, cadrele 
universitare etc. s� se implice în pedagogizarea 
p�rin�ilor, unul din obiective fiind transmiterea 
unui set  de metodologii ce ar ajuta p�rin�ii s� 
formeze �i s� dezvolte rela�ii familiale durabile 
cu copiii lor. 
Bibliografie 
1. C�lin M. C.,( 2001),  Filosofia educa�iei, 
Aramis, Bucure�ti. 
2. Cosma T., (2001), =edin�e cu p�rin�ii în 
gimnaziu, Polirom, Ia�i. 
3. Cuzne�ov L., (2005), Etica manifest�rii 
rela�iilor copii-p�rin�i în cadrul familiei în 
dificultate, în: Univers Pedagogic, nr.1, p.13-17. 
4.  Dezvoltarea psihosocial� a copiilor în 
familiile dezintegrate din R. Moldova, 
(coordonator Gora�-Poatic� V), (2004), 
Chi�in�u  
5. Jinga I., Negre� I., Familia, acest miracol 
în�el�tor, (1999), Editura Didactic� �i 
Pedagogic�,  Bucure�ti. 
6. Mai�eva V.A., Munca cu p�rin�ii, (1984), 
Lumina, Chi�in�u.  
7. 0�
	���.
)���
� �����, ��( 1, (,�� 
�����*
�� �����
�� '.'.), (2003), ������, 
�����.  

 
INCIDEN�A REPERTORIILOR DE SEMNE ÎN PROCESUL ESTETIC 

COMUNICATIV 
Ludmila Vozian,  

doctorand�, lector universitar, U.P.S. „I.Creang�” 
Termeni-cheie: crea�ie/ comunicare/ 

receptare artistic�, situa�ie referen�ial�, zon� de 
inciden��, emi��tor, receptor, mesaj plastic. 

Abstract: 
 The present article focuses on the 

problem of art reception, which represents the 
element of any aesthetic communicative 
process. The author offers a model of the 
process of decipherment of the art message. The 
current study analyses the types of the treatment 
of art reception and the main types of the 
reference situations of communicative process. 

Receptarea artistic� reprezint� procesul 
care transform� opera de art� în fapt al 
con�tiin�ei receptorului. Ea ridic� spectatorul la 
comunicarea cu artistul.  Experien�a atitudinii 
arti�tilor fa�� de via��, contemplarea �i concep�ia 
lumii, trecute în oper�, sunt transplantate prin 
receptarea artistic� în con�tiin�a spectatorului �i 
într-o m�sur� sau alta devin con�inut al acestei 
con�tiin�e �i puncte de reper ale atitudinii lui 
fa�� de realitate.  

J.W.Goethe a eviden�iat trei tipuri de 
receptare artistic�:  
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- a savura frumosul, f�r� a 
ra�iona;  

- a ra�iona, f�r� a savura;  
- a ra�iona, savurând �i a 

savura, ra�ionând.  
Anume acei, care sunt capabili pentru 

ultimul tip de receptare artistic�, reconstituie 
opera din nou: doar ei sunt ap�i pentru a asimila 
toat� bog��ia mesajului artistic. Acest, al treilea 
tip de receptare artistic�, e adecvat naturii operei 
artistice. 

În general, orice capodoper� de art� nu 
este altceva decât expresia în limbajul cel mai 
sensibil al ideii celei mai elevate. Cu cât ideea 
este mai înalt� �i intereseaz� mai mult gândirea, 
cu atât artistul trebuie s� se str�duiasc� s� 
intereseze în acela�i timp �i sim�urile. S� fac� 
ideea sensibil� �i concret� �i, pe de alt� parte, s� 
fac� senza�ia fecund� �i s� scoat� gândirea din 
ea, acesta este deci dublul scop al artei, afirm� 
J.-M. Guyau. [2, p. 84] Procesul recept�rii 
artistice este foarte complicat. Trebuie oare 
receptarea s� fie activ� �i care este m�sura 
acestei activit��i? Este oare receptarea co-crea�ie 
sau aceasta-i o citire adecvat�, scoaterea copiei 
de emo�ie �i gândire de pe oper�? Trebuie în 
procesul recept�rii de deosebit chipurile artistice 
de realii?  Cum trebuie s� fie post-recep�ia, 
adic� trebuie receptorul s� imite autorul sau 
aceasta nu intr� în programul recept�rii? 
Num�rul acestor întreb�ri, precum �i num�rul 
enigmelor �i paradoxurilor recept�rii artistice 
este foarte mare. În procesul recept�rii punctul 
de privire al receptorului oscileaz� între pozi�ia 
artistic� a contemplatorului �i a ceea ce este 
contemplat. Caracterul recept�rii artistice este 
determinat nu doar de mesajul artistic, dar �i de 
particularit��ile receptorului. 

În estetic� s-au format trei tipuri de 
tratare a recept�rii artistice: 

Primul tip este înaintat de estetica 
clasic�: opera de art� este identic� sie îns��i, 
statutul s�u ontologic e neschimbat, receptarea 
artistic� mai mult sau mai pu�in exact 
reconstituie con�inutul neschimbat cuprins în 
opera de art�, sesizeaz� odat� �i pentru 
totdeauna sensul dat.  

Al doilea tip este propus de estetica 
receptiv� contemporan�: opera de art� nu-�i este 
identic�, ea este istoric mobil�, sensul ei se 
dest�inuie divers, în dependen�� de caracterul 

dialogului operei cu tipul de spectator istoric 
schimb�tor. Receptarea contemplatorului are 
condi�ionare istoric�, de grup, individual�, de 
vârst� �i situa�ional�. Semantica �i îns��i 
ontologia operei artistice devin istorice. Îns� 
variabilitatea sensului operei amenin�� s� 
degenereze în afirma�ia „orice receptare este 
corect�”, care deschide calea arbitrarului în 
descifrarea operei.  

Al treilea tip de rezolvare se bazeaz� pe 
concep�ia esteticii receptive, dar eviden�iaz� 
grani�ele variabilului în con�inutul operei. Opera 
de art� nu-�i este identic�, sensul ei este istoric 
schimb�tor datorit� „dialogului” imaginii cu 
contemplatorul. Variabilitatea sensului operei e 
determinat� de experien�a istoric�, de grup �i 
individual� a receptorului, îns� nu fiece „citire” 
a imaginii este autentic�. În imagine se con�ine 
un program constant de orient�ri de valoare �i 
sens. Acest program cu variativitate larg� de 
asimilare este invariant �i asigur� o „citire” 
mobil� a imaginii, dar nu relativ�, spontan�, 
care se schimb� în dependen�� de tipul 
receptorului, dar care r�mâne în limite 
constante, prestabilite de îns��i opera. Evantaiul 
trat�rilor operei are hotare de desf��urare �i o 
unic� ax� – „program”, care este situat în 
adâncul imaginii artistice. 

Savurarea artei este rezultatul dep��irii 
conven�ionalismului ei, cola�iunii artisticului cu 
realul, recunoa�terii realului în conven�ional. 
Arta elitar� premeditat e greu de recunoscut �i 
tinde s� aduc� maximum satisfac�ie unui minim 
de consumatori rafina�i din contul recunoa�terii 
dificile a realului în artistic. În acest caz artistul 
risc� s� transforme opera sa în rebus sau chiar în 
nonsens deplin. În arta care apar�ine culturii de 
mas� nivelul de conven�ionalism nu e mare, ea 
nu necesit� eforturi intelectuale pentru 
în�elegerea sa datorit� recognoscibilit��ii, 
cola�iunii cu realul. Aceast� art� este în�eleas� 
de to�i, dar estetic are un efect minim: ea aduce 
satisfac�ie minim� la un num�r maxim de 
spectatori cultural nepreg�ti�i. Doar mijlocul de 
aur - m�sura în�elesului �i neîn�elesului, 
îmbinarea rapid� a descifrabilului �i „r�m��i�ei” 
de sens greu de decodat, a cola�iunii rapide cu 
realitatea �i a concordan�ei nedepline cu ea, a 
obi�nuitului �i noului – condi�ioneaz� valoarea 
artistic� a operei, formeaz� un stil semnificativ, 
care scoate contradic�ia din art�. Acest lucru îl 
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înf�ptuie�te îns��i autorul, apropiind arta sa de 
spectator sau timpul, apropiind autorul de arta 
autentic�.  

Munca receptorului în vederea 
contempl�rii imaginii artistice este unul din 
factorii satisfac�iei estetice. Accesibilitatea �i 
poten�ialul hedonistic  al operei de art� sunt 
îmbinate în mod legic. Simplificarea imaginii 
artistice conduce spre u�urarea recept�rii ei �i 
invers, dar eforturile receptive mari 
condi�ioneaz� cre�terea satisfac�iei artistice. 
Pozi�iile extreme în aceste tendin�e 
contradictorii le ocup�, pe de o parte, cultura 
„de mas�” (kitch), iar pe de alta – arta elitar�. 
Arta sublim� g�se�te întotdeauna m�sura exact� 
a corela�iei tendin�elor opuse: accesibilit��ii �i 
poten�ialului hedonistic al operei de art�. 
Artistul este întotdeauna în fa�a spectatorului 
s�u, dar nu merge dup� el, artistul ridic� gustul 
�i poten�ialul cultural al spectatorului. Totu�i, în 
art� social valoros este nu doar ceea ce a 
asimilat publicul larg, dar �i ceea ce poten�ial 
con�ine valori artistice. În acest caz, drept 
obiectiv devine asimilarea acestor bog��ii 
spirituale. Inteligibilitatea artei este o categorie 
istoric schimb�toare a teoriei recept�rii artistice.  

Pl�cerea artistic� este un efect specific al 
artei, garantul �i indicatorul faptului c� ea 
aprob� omul ca personalitate, care este un 
stimul suplimentar al socializ�rii ei.  

Complexitatea operei de art� trebuie s� 
fie condi�ionat� de profunzimea ei artistic-
conceptual� �i direct s�-i corespund�. 

Un factor psihologic important în 
receptarea artei este directiva, pozi�ionarea 
receptiv�, care se bazeaz� pe sistemul de cultur� 
precedent, istoric întip�rit în con�tiin�a noastr� 
de experien�a precedent�, orientarea preliminar� 
spre receptare, ce ac�ioneaz� pe parcursul 
întregului proces artistic de tr�ire.  

Pentru în�elegerea noului în art� e 
necesar� capacitatea de modernizare a vechii 
directive �i de percepere nep�rtinitoare a operei 
în tot neobi�nuitul �i originalitatea istoric�. 
Directiva receptiv� se formeaz� datorit� 
anticip�rii receptive, care se afl� în denumirea 
operei, definirile �i explica�iile înso�itoare. Pân� 
la receptare  contemplatorul cunoa�te domeniul, 
genul, tehnica de executare a operei de art�. 
Aceast� informa�ie preventiv� condi�ioneaz� 
nivelul a�tept�rii. Deja prima privire ne creeaz� 

viziunea despre particularit��ile integrit��ii 
artistice care vor fi estetic asimilate de c�tre 
receptor. Deci, stilul este purt�torul, garantul, 
exponentul integrit��ii operei de art�. El este 
receptiv-informativ �i desemneaz� poten�ialul 
recept�rii, disponibilitatea pentru asimilarea 
unui anumit volum de informa�ie.  

Receptarea artistic� finalizeaz� 
comunicarea artistic�. În art� îns� procesul 
comunicativ are loc dup� legile comunic�rii 
artistice �i veriga sa final�, în în�eles cunoscut, 
este �i ini�ial�: pictorul în�elege lumea în lumina 
scopului artei sale (având acea sau alt� influen�� 
asupra receptorului). Cu toate acestea, acest 
scop se afl� în direct� dependen�� de caracterul  
contemplatorului, cu el se confrunt�, se îmbin�, 
se conformeaz�, coordoneaz�.   

Astfel, receptarea artistic� este corela�ia 
dintre opera de art� �i receptor, care depinde de 
particularit��ile subiective ale receptorului �i 
calit��ile obiective ale imaginii artistice, de 
tradi�ia artistic�, de opinia public� �i 
conven�ionalismul de limbaj �i semiotic�, 
identic profesat� de autor �i receptorul artei sale. 
To�i ace�ti factori, istoric, sunt condi�iona�i de 
epoc�, mediu, educa�ie. Laturile subiective ale 
recept�rii sunt determinate de particularit��ile 
individuale, proprii persoanei date: talent, 
imagina�ie, memorie, experien�� personal�, 
rezerv� de impresii artistice �i de via��, preg�tire 
cultural�. Preg�tirea spectatorului c�tre 
receptarea artistic� depinde �i de faptul ce a tr�it 
el personal �i ce a aflat din c�r�i sau excavat din 
alte domenii ale artelor, care constituie nu 
altceva decât experien�a secundar� de via��.  

Receptarea artistic� are trei planuri 
temporale: receptarea prezentului (receptarea 
direct�, momentan� a reprezent�rii de pe pânz�), 
receptarea trecutului (compara�ia neîntrerupt� 
cu ceva v�zut, în pictur� acest aspect al 
recept�rii  este activizat de presupunerea 
evenimentelor precedente celor reprezentate) �i 
receptarea viitorului (anticiparea pe baza 
p�trunderii în logic� a mi�c�rii gândului artistic, 
a dezvolt�rii ei ulterioare: ideea post-ac�iunii în 
art�, dezvoltarea subiectului artistic dincolo de 
limitele imaginii). În procesul de formare a 
competen�elor de receptare a operelor de 
pictur�, a fenomenului de cronotop, se va �ine 
cont de componentele prin intermediul c�rora se 
realizeaz� procesul de decodificare a unui mesaj 
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plastic, �i anume: emi��tor, semnal, canale, 
aparat de recep�ie, mesajul ca form� 
semnificant�, receptor �i mesaj interpretat ca 

semnifica�ie. Astfel, propunem un model al 
procesului dat: 

 
Modelul procesului de decodificare a unui mesaj plastic 

 
Emi��tor 

Sursa 
Diferite aspecte ale realit��ii fizice sau 

culturale. 

Aparat de emisie 
Autorul comunic�rii, în cazul dat: pictorul. 

                                                                        F 
Semnal 

Simbolurile plastice 
F 

Canale 
Opere de pictur�, lucr�ri de studiu, reproduceri ale operelor de art�. 

F 
Aparat de recep�ie 

Mecanismul de vedere al privitorului, ce transform� semnalul în semnifican�i. 
F 

Mesajul ca form� semnificant� 
Imaginea devine surs� de informa�ie, ca sistem al mai multor semnifican�i ce pot fi ale�i. 

F 
Receptor 

Privitorul, contemplatorul. El transform� semnifican�ii mesajului în semnifica�ii care pot fi 
�i diferite de cele dorite de autor. El func�ioneaz� ca un aparat de receptare semantic�. 

F 
Mesaj interpretat ca semnifica�ie 

Ca sistem de semnifica�ii alese, ce poate deveni la rândul s�u surs� pentru al�i receptori. 
În urma modelului dat, ne permitem s� 

afirm�m c� o comunicare nu poate fi eficient� 
dac� nu exist� o coresponden�� a codurilor, 
bazat� pe o inciden��, m�car par�ial�, a 
suprafe�elor marcate de repertoriile de semne pe 
care se bazeaz� codificarea �i respectiv 
decodificarea.  

Glosarul de semiotic� define�te prin cod 
sistemul de semne prin care se transmite 
informa�ia de la emi��tor la receptor sau se 
transmite o informa�ie dintr-un sistem în altul. 
În semiotic�, codul reprezint� un ansamblu de 
semne �i o combina�ie a lor care permite 
producerea mesajelor, iar codificarea – opera�ia 
complex� prin care anumite semne ale codului 
sunt selectate, combinate �i introduse în canal 
într-o anumit� form� codificat� de c�tre 
emi��tor. [1, p. 9] 

A�adar, libertatea de alegere expresiv� a 
pictorului �i libertatea de interpretare de care 
dispune contemplatorul în receptarea operei de 
pictur�, depind, în perspectiva procesului de 
comunicare, de situa�ia real� a coresponden�ei 
codului utilizat de emi��tor �i de receptor. 
Astfel, ne intereseaz� dependen�a libert��ii de 
alegere a semnelor, în alc�tuirea codului, de 
situa�ia referen�ial� a repertoriului pe care se 
bazeaz�.  

Dup� V. E. Ma�ek, prin „situa�ie 
referen�ial�” în�elegem rezultatul compar�rii 
dintre repertoriul de semne al emi��torului �i cel 
de care dispune receptorul. Putem distinge 
astfel, conform aceluia�i autor, trei tipuri 
principale de „situa�ii referen�iale”: [3, p. 252] 
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G  

 
                                                                 

 
• repertoriul                             emi��torului             repertoriu       comun 
• repertoriul receptorului                               (zon� de inciden��) 

Situa�ia A reflect� cazul când între 
repertoriul de semne al emi��torului �i cel al 
receptorului nu exist� nici o inciden��. 
Codificarea unui mesaj pe baza acestui 
repertoriu ar duce la incifrare total� �i la 
imposibilitatea comunic�rii, întrucât receptorul 
este incapabil s� recunoasc� semnele mesajului 
�i s� le decodifice.[3, p. 252] 

Situa�ia B reflect� inciden�a par�ial� 
dintre cele dou� repertorii. Avem satisf�cut� aici 
condi�ia limit� a oric�rei comunic�ri. Aceast� 
inciden�� poate fi mai mic� sau mai mare 
variind �i în func�ie de tipurile de limbaj �i de 
comunicare. Pentru art�, �i în special pentru arta 
modern�, este caracteristic� situa�ia în care 
repertoriul de semne de care dispune receptorul 
pentru a decodifica opera este, de regul�, mult 
mai restrâns decât cel al emi��torului. Noile 
coduri �i sisteme de semne caracteristice 
limbajului artistic modern fiind cu totul altele  
decât cele de care dispune publicul în urma 
„acomod�rii” la arta tradi�ional� a secolelor 
trecute, ceea ce diminueaz� foarte mult 
libertatea sa de interpretare. [3, p. 252-253] 

În parte, situa�ia este ameliorabil� prin 
intermediul inform�rii �i educ�rii estetice a 
publicului. Fiind dotat cu capacitate de 
memorare �i estimare statistic�, intelectul uman 
este susceptibil de „acomodare informa�ional�”, 
proces în care perceperea repetat� a unor semne 
identice modific� treptat „situa�ia referen�ial�” a 
repertoriului de care dispune receptorul, 
încercând s�-l înglobeze din ce în ce mai mult în 
repertoriul emi��torului, c�ruia îi este 
subordonat. 

Situa�ia C – indic� o identitate total� a 
repertoriilor, caz ce poate fi întâlnit uneori în 
via�a cotidian� sau în cel al produc�iei estetice 
„kitsch”, dar niciodat� în cazul artei autentice. 
[3, p. 253] 

Primul caz este marcat de originalitatea 
absolut� a mesajului dat, fapt c� este alc�tuit din 

semne total imprevizibile �i ininteligibile 
receptorului, ceea ce transform� semnifica�ia 
codificat� prin oper� în simplu „fondal” aleator. 
Este unul din cazurile în care, la limit�, 
libertatea se transform� în contrariul ei, întrucât 
cum am v�zut, artistul nu mai dispune, în fond, 
de nici un fel de libertate artistic� (= libertate 
creatoare �i eficient�).  

Ultimul caz este marcat de banalitatea 
total� a mesajului. Emi��torul �i receptorul de�in 
acelea�i informa�ii, acela�i repertoriu de cod, iar 
mesajul este total redundant, nesolicitând în nici 
un fel aten�ia �i efortul receptiv al 
contemplatorului.  

„Informa�ia estetic� este egal� cu zero, 
ceea ce înseamn� c� �i „libertatea” consumat� 
pentru realizarea operei �i cristalizat� în 
structura par�ial imprevizibil� a mesajului este, 
în cazul acesta, egal� cu zero. Situa�ia include 
un paradox cu totul semnificativ: aparent, 
întrucât sferele repertoriului coincid, s-ar p�rea 
c� artistul dispune de libertatea de alegere a 
oric�rui semn, ne-având de respectat nici o 
regul�, nici o limit�. Ne-am afla astfel în fa�a 
unui caz de libertate absolut�. Faptul c�, în 
practic�, ea duce cum am v�zut la anularea 
mesajului ca structur� artistic�, deci �i a 
„libert��ii”, constituie înc� o dovad� a 
imposibilit��ii practice a libert��ii absolute �i o 
adeverire a tezei c� dincolo de o anumit� limit�, 
marcat� de domeniul ei specific de exercitare, 
libertatea se transform� în contrariul ei.” [3, p. 
253-254] A. Moles a demonstrat c� orice 
posibilitate de alc�tuire a unei �tiri, a unui mesaj 
estetic, este cuprins� între dou� limite extreme: 

a) originalitatea perfect�, ce poate fi 
ob�inut� numai prin intermediul unui �ir de  
semne total imprevizibile �i total 
ininteligibile, �i 

b) banalitatea absolut� – reprezentat� în 
cazul unui mesaj total inteligibil, total 
redundant,  
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care nu aduce  receptorului nici o informa�ie 
nou�, dar este foarte u�or de în�eles, ca de pild� 
în cazul recept�rii la nesfâr�it a aceluia�i �ir de 
semne. (Apud 3, p. 187) 

Gradul de interes �i de atractivitate 
estetic� al unui mesaj, pentru receptor, este 
dependent de rela�ia dintre cantitatea total� de 
noutate a �tirii �i cantitatea de nou pe care 
receptorul o poate prelua din acel total. Mesajul 
este pentru el lipsit de orice valoare când este 
prea complex – sub aspectul nout��ii – spre a 
mai putea fi în�eles.  

Deci, spa�iul de manifestare al maximei 
libert��i artistice posibile în cadrul procesului de 
comunicare este cuprins în zona de optim� 
inciden�� între sferele celor dou� repertorii de 
semne, ce depind de dialectica oscilatorie dintre 
informa�ie-redundan��; originalitate-banalitate; 
incifrare-decodificare; inova�ie-tradi�ie �i 
crea�ie-educa�ie. Din aceast� perspectiv�, 
mesajul ca purt�tor al unei semnifica�ii 
codificate se prezint�, la rândul s�u, ca un izvor 
al altor posibile mesaje, cu sensuri variate. 

Ne-am referit la coresponden�a codurilor 
în procesul de decodificare a mesajului plastic, 
deoarece, dac� ne referim la viitorii profesioni�ti 

în domeniul artelor plastice, ei trebuie în egal� 
m�sur� s� fie forma�i atât ca receptori ai 
mesajului artistic, cât �i ca emi��tori ai lui. 

Astfel, în cadrul activit��ilor artistico-
plastice se va urm�ri atât crearea/comunicarea, 
cât �i însu�irea mesajului artistic, a valorilor 
acestuia (cognitive, formativ-educative, 
artistico-plastice etc.), a valorilor spa�ial-
temporale, familiarizarea cu capacitatea de a se 
orienta în comunicarea incifrat� - altfel spus, 
formarea capacit��ilor de lucru cu imaginea 
artistic�, activizarea �i îmbog��irea gândirii 
creative, selectarea �i ordonarea ofertelor 
informa�ionale, care vor fi posibile �inând cont 
de legit��ile �i factorii ce stau la baza procesului 
estetic comunicativ. 
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In  this  article  one  can  find  some  
methods  of  teaching  which  are  used  in  
teaching  oral  speech  of  the  second  foreign  
language. There  is  also  a  range  of  exercises  
directed  to  the  improvement  of  teaching  
German  as  the  second  foreign  language. The  
most  important  and  effective  method  of  
teaching  oral  speech  of  the  second  foreign  
language  is  retelling  in  its  different  forms  as  
the  most  common  and  productive  exercise  
developing skills  of  oral  speech. 
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-  Ich bin völlig mit … 
einvestanden/nicht einvestanden. 

- Ich bin der Meinung, dass…         - 
Meiner Meinung nach ist…                  -  
Ich vermute, dass…                                                                               
- Ich meine/denke/glaube, dass…       - 
Mir gefällt (nicht).                           -  
Ich bin sicher, dass…     
- Mich freut/ärgert, dass…                     

- Ich bin nicht ganz sicher, dass… 
- Ich  bin  davon überzeugt, dass…         
- Das ist richtig. Andererseits…            - 
Ich     finde…                                                

Die inneren Gefühle des Autors 
werden durch folgende Wörter (Substantive, 
Verben, Adjektive) ausgedrückt.     
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- Wie benimmt sich dieser Held? 
- Warum meint/ findet der Held…, 

dass...    Sagt kurz eure Meinungen!  Sagt einige 
Worte darüber! 

- Wie charakterisiert der Autor …             
Begründet bitte diese Information aus dem 
Text! 
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�� (���� .���+ �)����? Was würdet ihr an der 
Stelle … weiter tun?  Stellt euch vor, ihr habt 
diese Situation miterlebt. Wie würdet ihr 
darüber den Freunden erzählen? - �,���� 
����)�:� ����)�( �!���
+ �� ,����.� �
*�. 

�%#!�?& :%#��%  � $�*7$� :" $��� 
 � 3-"� *&%7�: «Freizeit» 

 Unterhaltung vor dem Text. 
- Was ist Freizeit für euch?  
- Was macht man da? 

 - Können die Jugendlichen Computer 
spielen in ihrer Freizeit?  

- Kennt ihr Computerspiele? 
- Welche Computerspiele kennt ihr? 
- Habt ihr schon Computerspiele 

gespielt? 
- Welches Computerspiel ist euer 

Lieblingsspiel? 
- Könnt ihr selber Computerspiele 

programmieren? 
I.  «�$ ($� #4 * <"!"%� #=» 
1. Ich schlage euch vor, einen  Text zu 

lesen. Er heißt so „Computerkinder“. Lest den 
Text still für euch und unterstreicht unbekannte 
Wörter.   

2. Merkt euch neue Wörter bitte! 
- schüchtern – ��!�
�, ������)
���         

- das Fließband (ä,er) –  �������� 
- bedrohen –  .�����%                    - 

herumschiessen – !��*��%��  �����+�% 
- zurückziehen, sich (o,o) –  ��
�+�%�+, 

�!���!�+�%�+                                                      
-  die Leiter, (n) – �����
*�                                                                      
3. Sprecht diese Wörter richtig aus, 

merkt euch Plural der Substantive und 
Grundformen der Verben. 

4. Beantwortet meine Fragen. 
1. Wie heißt der Junge? 
2. Wie alt ist er? 
3. Wo wohnt er? 
4. Hat er sein eigenes Zimmer? Was 

meint ihr? 
5. Hat er einen Computer und wo 

steht er? 
6. Wer  hat ihm diesen Computer 

gekauft? Und warum? 
7. Sitzt er wenig oder ziemlich viel 

am Gerät? 
8. Programmiert er seine eigenen 

Spiele oder spielt er nur? 
9. Wie viel Spiele programmiert er 

am Tag? 
10. Warum macht er das? 

11. Wie heißt sein Lieblingsspiel? 
12. Was machen die Spielfiguren  im 

Spiel? 
13. Warum  ist  Martins Mutter so 
aufgeregt? 
II. «�"!"%� #� "$ $%�$>�<" �#3�» 
 1. Richtig   oder falsch? 
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H   
1 Martin programmiert zwei Computerspiele in der Woche.  
2 Computerspiele sind nicht anstrengend.  
3 Martins Mutter hat ihm den Computer geschenkt.  
4 Martins Mutter denkt an die Zukunft von Martin.  
5 Martin spielt viel mit anderen Kindern.  
6 Martin denkt nur an Computerspiele.  
7 Die Monster sterben unter Hämmern.  
8 Martin spielt viel Fußball.  
9 Martins Eltern lieben ihn.  

2. Vollendet die Sätze. 
1. Nach Meinung von Martins Mutter  
2. Am liebsten spielt  
3. Martin interessiert sich 
4. Früher spielte Martin 
5. Normale Computerspiele 
6. Martin lebt jetzt 

a) Fußball 
b) findet Martin langweilig. 
c) nur für Computer. 
d) nur in der Welt der Roboter. 
e) sind Computer für die Zukunft 

wichtig. 
f) Martin das Spiel „Fabrik“. 
3.  Sagt kurz eure Meinung!   

 Begründet bitte die Information mit 
den Beispielen oder den Zitaten aus dem Text.  

1. Wie sieht Martin aus?  
2.. Wie findet ihr Martin? Ist er ein 

normales Kind? 
3. Welche Probleme hat Martin? 
4. Könnt ihr Martins Mutter  

beschreiben?  
- Wie findet ihr sie?                                            
-  Ist sie eine gute Mutter?      - Versteht 
sie ihren Sohn? 
III.  «�"!"%� #� "$ :�%!"<" �#3�» 
1. Unterstreicht in jedem einzelnen 

Abschnitt die Schlüsselwörter. Betitelt diese 
Abschnitte. 

2. Nehmt Schlüsselwörter, Redemittel zu 
Hilfe und sagt ein Paar Worte über Martin. 

- Ich meine/glaube/bin davon überzeugt, 
dass… 

- Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… 
- Mir scheint, dass… 
- Das ist doch nicht so schlimm, denn…                                                                
- Nichts Schlimmes, dass… 
- Es ist toll, dass… 
- Blöd, dass… 

3. Ich schlage euch vor, folgende 
Situationen zu besprechen. 

 - Stellt euch vor, ihr seid Martins 
Mutter. Was würdet ihr an ihrer Stelle weiter 
tun? 

- Ihr seid Martin. Wie  beschreibt er  
seine Wohnsituation? 

4.  Kennt ihr die Menschen, die jeden 
Tag Computer spielen? Beschreibt sie. 
Unterscheiden sie sich von den anderen 
Menschen? 

5. Brauchen Kinder heute 
Computerspiele? Und wozu? 

6. Beschreibt die Computerspiele, die ihr 
kennt. Nehmt diesen Plan zu Hilfe! 

 Wie heißen die Computerspiele? 
Welche Figuren gibt es in diesen Spielen? Was 
machen die Figuren? Wie viele Spieler gibt es 
dort?  Findet ihr diese Computerspiele gut oder 
schlecht? 

1. Bildet zwei Gruppen. Eine 
Gruppe ist für, die andere gegen 
Computer. Diskutiert über  Computer. 
Verwendet folgende Sätze: 
Ich finde Computer gut/nicht gut, weil… 

Computer sind wichtig/gefährlich, 
weil… 
Der  Computer hilft beim Lernen/beim… 
Der  Computer macht das Leben 

einfacher/schwieriger… 
Computerspiele sind 

gut/schlecht/interessant/langweilig… 
Der  Computer macht die Menschen 

müde/nervös/faul… 
8. Erzählt den Text nach! 

Computerkinder  
Ich besuche Martin, einen stillen, etwas 

schüchternen Vierzehnjährigen in T-Shirt, Jeans 
und Turnschuhe. Er wohnt mit seinen Eltern in 
einem Haus mit Garten am Rande einer 
Großstadt. In seinem Zimmer steht zwischen 
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Comics und alten Stofftieren sein Computer: ein 
Wert von 4000 Mark. Er hat den Computer als 
Geschenk von Oma, Opa, Mutter und Vater zu 
Weihnachten und Geburtstag zusammen 
bekommen. 

„Ich sitze ziemlich viel am Gerät", sagt 
Martin, „eigentlich den ganzen Tag, außer wenn 
ich in der Schule bin." Er programmiert eigene 
Videospiele. „Ein Videospiel am Tag", sagt er 
bescheiden. Warum? „Bei den fertigen Spielen hat 
man doch keine Chance, das geht ja alles so 
schnell. Wenn ich sie selber mache, kann ich es 
kontrollieren. Außerdem schießt man da herum. 
Das finde ich blöd." Natürlich muss ich auch ein 
Computerspiel spielen. Martin wählt sein 
Lieblingsspiel „Fabrik", dessen Programm er 
für 1000 Mark an eine Computerzeitschrift 
verkauft hat. Es ist, wie alle Videospiele, 
ziemlich anstrengend. Die Spielfigur, ein kleines 
Monster, muss über Leitern und Fließbänder von 
links unten nach rechts oben kommen. Überall 
bedrohen es schreckliche Roboter. Meine Figuren 
sterben schon am Eingang zur Fabrik unter 
riesigen Hämmern. Martins Figur kommt natürlich 
bis ganz oben. 

Später kommt Martins Mutter mit Tee 
und Kuchen. „Den Computer halten wir für 
wichtig für die Zukunft", sagt sie. „Nur, es macht 
mir Sorgen, dass Martin sich zurückzieht. Früher 
hat er wenigstens mal Fußball gespielt. Aber jetzt 
sitzt   er den ganzen Tag in seinem Zimmer. Wir 
fragen uns manchmal, was wir falsch gemacht 

haben. Wir haben immer über alle Probleme mit 
Martin gesprochen. Nicht wahr, Martin?" Doch 
Martin antwortet nicht. Er sieht auf den Bildschirm 
und denkt nur an seine Monster in der Fabrik und 
hört seine Mutter nicht. 
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PROIECTAREA SOFTURILOR EDUCA�IONALE 

Tatiana Croitor, lector superior,  
catedra Tehnologii Informa�ionale în Instruire 

Pedagogical design of the contents and 
didactical aids of educational software is a 
specific feature of the utilization of information 
and communications technology in instruction. 
Educational software designed for instruction 
means firstly learning. Generally speaking, not 
even a technological possibility in itself 
constitutes a panacea to achieve the optimal 
level of qualification of the teaching-learning 
process.  
This article examines the design of educational 
software which involves three important big 
moments: establishment of the theme, 
pedagogical design and computer realisation. 
These stages need a collaboration of competent 

specialists in psycho-pedagogical problems, 
teachers of different disciples and computer 
programmers.  

Cuvinte cheie: soft-uri educa�ionale, 
proiectarea soft-urilor educa�ionale, 
constructivismul, instruirea centrat� pe cursant, 
instruirea individualizat�, feedback-ul/ghidarea 
continu�rii, definirea obiectivelor, analiza 
popula�iei-�int�, strategia pedagogic�, designul 
con�inutului.  

Sunt aproximativ dou�zeci de ani de când 
calculatorul a p�truns în înv���mânt, perioad� 
care a adus o adev�rat� revolu�ie conceptual� în 
educa�ie, computerul devenind un mediu pentru 
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înv��are, în general, pentru toate disciplinele din 
program�.  

Dovada realiz�rii poten�ialului instructiv al 
tehnologiilor informatice în mediul educativ 
universitar �i în viitoarea activitate profesional� 
este cultura informa�ional� a studentului, 
formarea c�reia trebuie efectuat� pe parcursul 
întregului proces de înv���mânt. [3]  

Programele de instruire prezentate pe 
calculator prezint� o serie de avantaje:  

− furnizeaz� un volum mare de date;  
− asigur� o instruire individualizat�, 

favorizeaz� parcurgerea unor secven�e de 
instruire complexe prin pa�i mici, adapta�i 
nevoilor individuale de progres în înv��are;  

− faciliteaz� realizarea unui feed-back 
rapid �i eficient;  

− ofer� posibilitatea simul�rii unor procese 
greu sau imposibil de accesat în mod direct;  

− ofer� posibilitatea unor ilustr�ri grafice 
care u�ureaz� în�elegerea unor procese �i 
fenomene mai pu�in în�elese.  

Con�tientizând faptul c� aceste avantaje pot 
fi folosite în favoarea înv���mântului, s-a pus 
problema de a revigora procesul instructiv prin 
tehnologiile multimedia care au facilitat apari�ia 
unui domeniu nou, softul educa�ional, un 
„triunghi” ce une�te cu succes programarea 
informatic�, psihopedagogia �i diverse materii 
din curriculum.  

Soft-urile educa�ionale s-au dezvoltat 
treptat, venind din ce în ce mai mult în sprijinul 
educatorului, al celui ce înva�� �i al procesului 
de înv���mânt. Divizarea lor s-a f�cut în func�ie 
de nevoile de înv��are �i de metodele procesului 
instructiv-educativ. Desigur c� aceste programe 
educa�ionale au pe lâng� suportul informa�ional 
�i un suport pedagogic: con�inutul este sus�inut 
de strategii pedagogice menite s�-l motiveze pe 
cel ce înva�� �i s� creasc� performan�a în 
înv��are. 

Prin soft educa�ional denumim un program 
proiectat în raport cu o serie de coordonate 
pedagogice: obiective comportamentale, 
con�inut specific, caracteristici ale popula�iei 
�int� �i tehnice; asigurarea interac�iunii 
individualizate, a feedbackului secven�ial �i a 
evalu�rii formative; în sens larg, prin soft 
educa�ional se în�elege orice program proiectat 
pentru a fi utilizat în instruire/înv��are. [1] 

Proiectarea didactic� presupune un proces 
de fixare �i concretizare a unui set de proceduri 
ce vor fi parcurse în realizarea unui demers 
educa�ional pentru a atinge obiectivele specifice 
prestabilite. Proiectarea reprezint� ac�iunea 
complex� de concepere anticipat� a modelelor 
activit��ilor didactice în func�ie de care vor fi 
îndeplinite la un nivel ridicat de competen�� �i 
de eficien�� componentele procesului de 
înv���mânt – obiectivele, con�inuturile, 
strategiile, evaluarea �i formele de activitate 
didactic�. [4] 

Problematica proiect�rii pedagogice a 
softurilor educa�ionale este pe larg discutat� �i 
cercetat� de a�a pedagogi renumi�i români cum 
sunt Eugen Noveanu, Olimpus Istrate, Adrian 
Ad�sc�li�ei, Drago� Noveanu �.a. Implement�ri 
ale softurilor educa�ionale în procesul educativ 
se efectueaz� în multe institute pedagogice din 
Rusia �i Ucraina, în ��rile europene, în SUA, 
Canada etc. 

Softul educa�ional este un rezultat al unui 
voluminos proces de proiectare care are trei 
mari etape: stabilirea temei, proiectarea 
pedagogic�, realizarea informatic�.  

Stabilirea temei este decis� de profesorii de 
specialitate în dialog cu informaticienii �i 
trebuie s� r�spund� la o întrebare esen�ial�: va fi 
suportul informatic mai eficient în compara�ie 
cu transmiterea �i receptarea informa�iei 
tradi�ionale? Este necesar, înc� de la etapa de 
stabilire a temei, s� se eviden�ieze faptul c� 
programul proiectat reprezint� un ajutor pentru 
studen�i �i profesori, �i nu doar o prezentare 
frumoas� animat�, dar s� contribuie la înv��are 
prin obiective precise cu rezultate m�surabile. 

Proiectarea pedagogic� a softului reprezint� 
esen�a în care se concretizeaz� întreaga 
competen�� profesional� a speciali�tilor 
implica�i în acest proces: un grup format din 
buni pedagogi specializa�i în probleme de 
psihopedagogie, profesori de diverse discipline 
�i informaticieni capabili s� transforme în 
softuri temele educa�ionale propuse. În 
psihopedagogia actual� s-a descoperit c� 
rezultatele teoretice la care s-a ajuns în ultimii 
ani pot fi puse în practic� folosind noile 
tehnologii, cercet�rile ar�tând c� multe 
deprinderi sunt mai u�or de format dac� se 
folosesc imagini, sunet, anima�ie, dac� se 
recurge la c�utarea informa�iei �i nu numai la 
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primirea ei, la construirea cunoa�terii sau la 
înv��area prin descoperire, metode specifice 
lucrului cu computerul. 

În proiectarea instruirii asistate de 
calculator, centrate pe utilizator, sunt avute în 
vedere urm�toarele concepte pedagogice 
generale: 

Constructivismul – procesul de înv��are este 
v�zut ca un proces socio-cultural, individual �i 
activ, care este legat de dezvoltarea cunoa�terii 
�i a competen�ei, bazat pe premisa cunoa�terii 
ca rezultat al unei „construc�ii mentale”. Cu alte 
cuvinte, indivizii înva�� prin „acomodarea” 
noilor informa�ii cu cele deja cunoscute, fiind 
totodat� afecta�i de context cât �i de propriile 
convingeri �i atitudini. 

Instruirea centrat� pe cursant – concept 
rezultat din abordarea pedagogic�, conform 
c�reia în dirijarea procesului de instruire se pune 
un accent deosebit pe experien�a cursantului 
(competen�e, profil, stil de înv��are etc.) �i mai 
mult pe cea a profesorului sau a instructorului. 

Instruirea individualizat� – instruirea sau 
înv��area individualizat� nu înseamn� în mod 
necesar munc� independent�, ci lucrul pe baza 
unui plan individual destinat satisfacerii 
cerin�elor, intereselor �i abilit��ilor individuale. 
Se consider� cinci aspecte definitorii ale 
instruirii individualizate: ritmul de înv��are, 
obiectivele instruirii, activit��ile sau materialele 
de instruire, nivelul de preg�tire/prezentare a 
materialelor, metodele prin care i se cere 
cursantului s� demonstreze ce a înv��at. 

Feedback-ul / ghidarea continu�rii – 
feedback-ul �i ghidarea continu�rii sunt dou� 
concepte de baz� în procesul instructiv. 
Feedback-ul înseamn� furnizarea de informa�ii 
cursantului referitoare la un r�spuns/sarcin�; 
ghidarea continu�rii se refer� la solicitarea unui 
nou r�spuns sau revenirea asupra unui r�spuns 
anterior. Feedback-ul poate fi pozitiv, negativ 
sau neutru, iar ghidarea continu�rii poate fi 
pozitiv� (amplific� r�spunsul) sau negativ� 
(restrânge r�spunsul). 

Exist� o serie întreag� de elemente, 
cunoa�terea �i utilizarea c�rora poate facilita 
proiectarea, poate asigura coeren�a demersului 
�i spori eficien�a produsului. Aceste elemente se 
refer� la definirea obiectivelor urm�rite, analiza 
popula�iei-�int�, op�iunea pentru strategia 
pedagogic�, organizarea interac�iunii. Ele sunt 

necesare pentru a conduce la în�elegerea 
demersului proiect�rii. [2] 

Definirea obiectivelor  
Prima opera�ie care se întreprinde în 

proiectarea unui soft educa�ional este aceea de a 
clarifica ce anume dorim s� apar� în rezultatul 
înv���rii, adic� trebuie s� impunem întreb�ri de 
tipul: 

− Ce va �ti s� fac� studentul când va 
ajunge la finele temei propuse?  

− La ce întreb�ri va putea s� r�spund�?  
− Ce opera�ii va fi în stare s� fac� �i la ce 

nivel? �.a.m.d. 
Obiectivul astfel definit ne serve�te: pentru a 

evalua eficacitatea înv���rii; pentru motivarea 
studentului; pentru ra�ionalizarea con�inutului. 
În cazul în care avem de a face cu o structur� 
complex� a con�inutului, obiectivul principal 
poate fi descompus în opera�ii intermediare. 

Pentru fiecare obiectiv educa�ional stabilit 
într-o analiz� preliminar� trebuie s� identificam: 

− metode pedagogice optime pentru 
expunerea fiec�rui concept în func�ie de 
complexitatea acestuia �i de natura publicului 
�int�;  

− modul în care cursantul va fi implicat �i 
va interac�iona;  

− gradul de control care va fi oferit 
cursantului;  

− materiale adi�ionale sau alt tip de ajutor;  
− o tem� de baz� a cursului sau orice alt 

element unificator;  
− procedeele multimedia care vor fi 

folosite.  
Analiza publicului-�int�  
Deoarece o caracteristic� de baz� a instruirii 

asistate de calculator o reprezint� 
individualizarea instruirii, este necesar� 
ob�inerea unor date relevante despre popula�ia 
c�reia i se adreseaz� soft-ul educa�ional; numai 
în acest mod se poate realiza un soft care s� fie 
adaptat la caracteristicile acestei popula�ii.  

Prin caracteristici ale popula�iei-�int� se 
în�eleg o serie de factori personali: structura 
cognitiv�, capacitatea intelectual�, nivelul de 
dezvoltare cognitiv�, aspecte ale stilului 
cognitiv, factori motiva�ionali �i atitudinali, 
factori situa�ionali: socio-psihologici �i factorii 
didactici care pot varia de la un grup la altul. 

Strategia pedagogic�  
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Strategia presupune combinarea mijloacelor 
disponibile pentru a atinge un anumit scop; în 
instruirea asistat� de calculator strategia 
pedagogic� const� în luarea unor decizii cu 
privire la utilizarea resurselor disponibile. 
Aceste resurse se grupeaz� astfel:  

Resursele materiale: se ia în vedere 
echipamente tehnice cu care se va lucra. 
Principalele decizii privesc repartizarea 
mesajelor �i activit��ilor între mediile aflate la 
dispozi�ie, maniera de a gestiona ecranul, 
culoarea etc.  

Resursele con�inutului: presupun ansamblul 
no�iunilor de transmis, a comportamentelor ce 
trebuie formate pentru a atinge obiectivele 
prev�zute. Principalele decizii vizeaz� maniera 
de ierarhizare a no�iunilor pentru a u�ura 
înv��area. 

Resursa participant: caracteristicile 
popula�iei-�int�, situa�ia în care se va utiliza 
softul. Principalele decizii privesc alegerea 
activit��ilor propuse participan�ilor pentru a 
atinge obiectivele �i transpunerea acestor 
activit��i în soft.  

Resursa interac�iune: un soft educa�ional 
este compus dintr-un ansamblu de unit��i de 
interac�iune (UI), realizate de autor într-o form� 
gra�ie c�reia activitatea studentului poate fi 
monitorizat� de computer. Autorii softului 
trebuie deci s� st�pâneasc� mecanismul "unitate 
de interac�iune". Principalele decizii privesc 
formele de interac�iune pentru activit��ile 
propuse �i asamblarea UI între ele.  

Profesorul Adrian Ad�sc�li�ei [5] afirm� c� 
cercet�rile experimentale din ultimele decenii au 
permis formularea unor puncte de reper 
generale, necesare în proiectarea softului 
educa�ional, care se refer� la: 

− natura �i volumul informa�iei – 
respectarea nivelului �tiin�ific �i 
exactitatea informa�iei, adaptarea nivelului 
de dificultate al noului con�inut la nivelul 
de �colarizare al popula�iei �int�, abordarea 
elementelor potrivite �i utile în raport cu 
obiectivele clare; 

− prezentarea con�inuturilor – se bazeaz� pe 
un vocabular în func�ie de nivelul 
�colariz�rii, con�inut explicit, u�or de 
urm�rit �i în�eles, imaginile utilizate s� fie 
pertinente în raport cu tematica textului de 
pe ecran; 

− ordonarea situa�iilor implicate în înv��are 
– de la simplu la complex, de la cunoscut 
la necunoscut, de la concret la abstract 
etc., cre�terea treptat� a dificult��ii de la 
rezolvarea exerci�iilor simple apoi mai 
complicate, realizarea unor sinteze ale 
cuno�tin�elor predate etc.; 

− utilizarea posibilit��ilor oferite de 
calculator – grafic�, anima�ie, culoare etc., 
computerul va reac�iona la fiecare r�spuns 
al celui ce înva��, oferind un evantai larg 
de diferite reac�ii; 

− p�strarea unei anumite succesiuni a 
materialul de înv��at:  
• prezentarea informa�iilor �i procedeelor 

de lucru,  
• exemple de sarcini rezolvate,  
• sarcini de lucru. 

În general vorbind proiectarea demersului 
înv���rii se poate orienta pe diferite metode, pe 
o anumit� teorie a înv���rii sau pe un anumit 
model, având unul �i acela�i capitol, cu acelea�i 
obiective, un proiectant va adopta un demers 
general diferit.  

Nu în ultimul rând, la proiectarea softului 
educa�ional trebuie luate în considera�ie unele 
principii de design al con�inutului. Fie 
materialele proiectate sunt destinate pentru 
educa�ie prin multimedia pe CD-ROM, fie prin 
Internet �i includ imagini, sunet sau chiar scurte 
filme, textul va continua s� joace rolul major în 
cadrul acestor cursuri. De aceea, aplicarea în 
design a câtorva principii de organizare a 
textului va conduce la orientarea mai u�oar� în 
pagin�, la structurarea mental� u�oar� a 
con�inutului. Se vor crea astfel condi�ii pentru a 
spori capacitatea de manipulare a corpului de 
cuno�tin�e. [6] 

Aceste principii urm�resc: 
Claritate �i elegan�� – estetica textului, 

prezentarea sa într-o form� accesibil� cititorului 
sunt obiectivele majore care confer� textului 
atributele unei componente eficiente a 
proiect�rii programului.  

Predictabilitate �i regularitate – structura de 
prezentare a materialului, o dat� stabilit�, 
trebuie s� r�mân� constant� de la o unitate de 
curs la alta, nu se recomand� de f�cut schimb�ri 
de dragul schimb�rilor, chiar �in de un design 
mai performant.  
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Standardizare �i consisten�� în folosirea 
unui stil – acest principiu se refer� la producerea 
unei modalit��i care s� permit� g�sirea rapid� a 
elementelor importante. Acesta va fi p�strat 
identic pentru toate secven�ele materialului de 
instruire. 

Orientare facil� în con�inut - cuprinsul 
materialului sau meniul va permite accesul 
direct sau foarte rapid la unitatea de lec�ie dorit� 
de cursant. În cazul materialelor pentru Internet 
sau multimedia (CD-ROM), lungimea sec�iunii 
ce con�ine textul principal sau sinteza 
con�inutului se recomand� s� fie relativ scurt�, 
pe cât posibil s� încap� într-un singur ecran 
(f�r� derulare).  

Unitate �i simplitate - este indicat ca o 
unitate de curs s� con�in� ideile principale �i o 
modalitate de acces la mai multe informa�ii 
relativ la con�inut.  

Includerea listelor �i tabelelor pentru 
structurarea con�inutului – un tabel poate 
rezuma informa�ii complexe într-o manier� ce 
favorizeaz� înv��area �i multe alte  �i multe alte 
principii de organizare vizual� a materialului de 
studiu care pot fi urm�rite în exemplul de design 
al unui curs pe Internet, prezentat la Pedagogica 
Online http://pedagogica.gq.nu.  

Catedra de Informatic� �i Tehnologii 
Informa�ionale în educa�ie a facult��ii respective 
aplic� practica program�rii softurilor 
educa�ionale în baza limbajelor orientate pe 
obiecte, limbajelor procedurale, web design, 
aplicarea obiectelor flash, etc. Studen�ii 
facult��ii de Informatic� î�i generalizeaz� �i 
sistematizeaz� cuno�tin�ele în tezele anuale �i 
tezele de licen��, elaborând softuri educa�ionale 
interactive pentru diferite discipline sub form� 
de teste pedagogice, jocuri didactice, simul�ri 
ale unor fenomene, exersare practic�, prezentare 
de noi cuno�tin�e etc. Colaboratorii catedrei 
particip� regulat la conferin�ele �tiin�ifice 

organizate în cadrul institu�iilor de înv���mânt 
superior, prezentând o gam� larg� de cercet�ri 
în domeniul sistemelor de instruire asistat� de 
calculator.    

 În concluzie putem afirma c� resursele 
pentru înv��are constituie o dimensiune 
important� într-un sistem de instruire asistat� de 
calculator, întregul demers educativ depinzând 
în mare m�sur� de forma prezent�rii 
con�inutului – premis� pentru o înv��are 
perceptiv-vizual� eficient�. 

Respectarea unor reguli duce cu siguran�� la 
un rezultat a�teptat, îns� cunoa�terea acestor 
reguli  ar putea constitui un pas important 
înainte. De aceea în practica didactic� 
proiectarea demersului educativ este la ora 
actual�, în cele mai dese cazuri, mai degrab� o 
art�, decât o disciplin� �i o �tiin��. 

Bibliografie: 
1. Drago� Noveanu, Problematica softului 
educa�ional Institutul de �tiin�e ale Educa�iei 
Probleme ale proiect�rii pedagogice a SE, 
Computerworld on-line, Nr. 16 (86) 16-30 
septembrie 
1997 http://www.kappa.ro/idgro/cworld/cw7r16
-1.html. 
2. Adrian Ad�sc�li�ei, Instruirea asistat� de 
calculator. Didactica informatic�. Editura 
Polirom, 2007. 
3. 5.0. ���� ����, '.'.���� ��� $� �,��� 

�,��%�����
+ ��(,%:�����	 ��	����.
�  � 
,��,������

 �
�*
,�
�� “����
�
)����+ 
	
(
+” � ,���.�.
)����( � ��, 
http://www.ict.edu.ru/vconf/files/3484.doc. 

4. Ioan Bonta�, Pedagogie, (�tiin�e umaniste), 
edi�ia a III-a, ed. All Educational S.A., 1996. 
5. Instruirea asistat� de calculator curs 4, 
dppd.usv.ro/cursuri/iac/iac4.pdf. 
6. Olimpius Istrate, Educa�ia la distan��. 
Proiectarea materialelor, editura Agata, 2000. 

 
SCHIMB�RI ALE  STRESORILOR LA COPII ÎN ULTIMII 30 DE ANI 

Nicul�e� Ana,  
doctorand�, UPS „Ion Creang�”  

Schimb�rile politice �i sociale au 
introdus noi surse de stres la copii. Un studiu pe 
un e�antion de copii de 7-12 ani a identificat 
stresori din perspectiva copiilor, comparându-i cu 
itemii din instrumentele existente, a analizat 
schimb�rile la stresori în ultimii 30 de ani, astfel 

determinând necesitatea de a crea un nou 
instrument. Lista de stresorii identifica�i in anul 
2007 includeau: singur�tatea, test�ri, certuri în 
familie, prea multe lucruri de f�cut �i probleme 
cu prietenul / prietena. 
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Aceste descoperiri produc o revela�ie în 
ceea ce prive�te diferen�ele dintre perspectivele 
adul�ilor versus perspectivele copiilor referitor la 
stresori �i invit� la o analiz� asupra motivelor de 
ce au ap�rut noi stresori în ultimii ani. 
Descoperirea de asemenea, sus�ine necesitatea 
unui nou instrument care ar captiva întregul 
spectru de stresori care îl tr�iesc copii în 
societatea contemporan�. 

Stresorii sunt defini�i ca «...o cerere 
intern� sau extern� specific� care dep��e�te 
resursele unei peroane» (Lazarus, Folkman, 
1984). Stresorii �i încerc�rile de a coopera cu 
aceste tr�iri au un impact direct �i observabil 
asupra sistemului psihologic, comportamental �i 
fiziologic. Cercet�rile de management al 
stresului �i consecin�ele lui la copii, necesit� 
instrumente valide �i de încredere pentru a 
m�sura variabilele relevante, incluzând sursele 
de stres la copii. în perioada anilor 1972-1997 au 
fost elaborate �ase instrumente diferite pentru a 
m�sura stresorii la copii de la vârsta pre�colar� 
pân� la adolescen��. Itemii pentru toate 
instrumentele, cu excep�ia unuia, au fost derivate 
din perspectiva adul�ilor referitor la ce este 
stresant pentru copii. De�i instrumentele sunt 
folosite pân� ast�zi, con�inutul poate s� nu capteze 
întregul spectru de stresori pe care copii îi tr�iesc 
ast�zi. Schimb�rile socio-politice din ultimii 30 
de ani au introdus noi stresori lega�i de securitatea 
personal�, violen�� comunitar�, amenin�are de 
r�zboi, SIDA �i s-a m�rit accesibilitatea drogurilor 
la copii.  

Recapitulare istoric� a m�sur�rii 
stresorilor la copii: Teorii �i Instrumente 
O varietate de teste sunt folosite în literatura de 

specialitate pentru a descrie situa�iile stresante, 
incluzând «evenimentele vie�ii», «nelini�ti» �i 
«frici». In continuare o s� descriem aceste 
instrumente. 

Evenimente stresante ale vie�ii. În contextul 
stresului �i cercet�ri»de managment al stresului 
«evenimente ale vie�ii» sunt situa�ii stresante pe 
care individul le tr�ie�te. Holmes and Rahe (1967) 
au introdus ideea c� evenimentele vie�ii, din 
punct de vedere psihologic traumante, impun 
individul s�-�i schimbe via�a sau s� fac� 
reajust�ri. Se consider� c� reajust�rile fizice sau 
psihice 
m�resc riscul individului de a se îmboln�vi. Nu 
toate aceste evenimente au o conota�ie negativ�. 

Unele ar trebui interpretate c� fiind evenimente 
pozitive, cum ar fi c�s�toria sau câ�tig la loto. 
Coddington (1972) a aplicat aceste concepte pentru 
prima data pe copii. Din cadrul Scala Social� de 
Reajustare trei evenimente, care necesitau cea mai 
mare reajustare pentru copii de vârsta �colar� 
mic�,erau moartea unui p�rinte, divor�ul p�rin�ilor 
�i separarea p�rin�ilor. Instrumentul lui 
Coddington este folosit pân� în ziua de ast�zi, 
cercet�torii num�rând punctele pentru 
evenimentele din via�� identificate. 

Din perspectiva lui Lazarus, stresul �i 
strategiile de managment al lui, interpretarea 
stresorilor de c�tre individ este legat mai mult de 
r�spunsul bio-psiho-social al individului, decât de 
evenimentele în sine (Lazarus, 2000). Interpreta�i, 
stresorii: poten�iali pot fi categoriza�i ca fiind 
irelevan�i, pozitivi sau stresan�i. Dac� evenimentul 
este identificat ca fiind stresant, pe viitor el va fi 
interpretat ca fiind o real� sau poten�ial� daun�, 
pierdere, amenin�are sau provocare. Aceste 
interpret�ri nu sunt neap�rat mutual exclusive, 
astfel ilustrând importan�a lu�rii în calcul a 
perspectivii individuale când studiem procese de 
managment al stresului. Anume interpretarea ajut� 
s� determin�m de fapt efectul stresorului asupra 
individului. 

Când copiii sunt ruga�i s� evalueze severitatea 
stresului al evenimentelor din via��, percep�iile lor 
difer� de cele ale p�rin�ilor. Yamamoto (1979) a 
creat o scal� de 20 de itemi ale evenimentelor de 
via�� care includea sfera academic� �i evenimente 
personale, preluate din literatur� �i de la profesori. 
El a rugat copiii s� prioretizeze fiecare eveniment 
pentru nivelul de «triste�e». Cele mat stresante 
evenimente au fost pierderea unui p�rinte, orbirea �i 
exmatricularea. în compara�ie cu alte cercet�ri, 
Yamamoto a identificat momentele când p�rerile, 
copiilor coincideau cu cele ale profesioni�tilor �i 
unde erau în dezacord cu prioritatea f�cut� de 
p�rin�i (ex. în compara�ie cu p�rin�ii, copii au 
aranjat certurile dintre p�rin�i ca fiind mai stresante 
�i na�terea unei surori sau a unui frate mai pu�in 
stresante). Scorul total, de asemenea, era 
semnificativ mai înalt la p�rin�i, sugerând astfel c� 
p�rin�ii supraestimeaz� nivelul de stres al copiilor 
lor. Cu toate c� studiile arat� c� nu prea are sens s� 
rogi un individ s� evalueze nivelul de stres al altui 
individ, inclusiv copii. 

Cercet�rile lui Lazarus �i colegii lui au început 
s� se focuseze asupra observa�iei c�, în compara�ie 
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cu un singur traumatic eveniment, persisten�a 
preocup�rilor zilnice pot fi o surs� de stres cu un 
efect la fel de negativ asupra sistemului psihologic 
�i fiziologic al unui individ (Lazarus, Folkman, 
1984). Din r�spunsurile copiilor au format Scala 
Emo�iilor Negative. Copiii de vârsta �colar� au 
identificat ca cei mai des întâlni�i stresori fiind: 
starea de boal�, s� nu ai ce face, s� nu ai destui bani 
pentru cheltuial�, s� fii presat pentru a ob�ine note 
mari �i s� te sim�i exclus din grup (Lewis 1984). 
Paradoxal, dar copii care niciodat� nu au tr�it doi 
dintre stresori (separarea de p�rin�i �i s� fie impu�i 
s� încerce ceva nou) au aranjat c� fiind cele mai 
mari lucruri rele care li s-ar putea întâmpla, aceast� 
observa�ie introducând conceptul c� anticiparea 
unui eveniment poate fi mai  stresant decât 
evenimentul în sine. Copii sunt mai predispu�i s� 
identifice evenimente normative din via�a de zi cu 
zi, în timp ce adul�ii mai degrab� vor 
nominaliza evenimente catastrofale 
nenormative. Aceste rezultate sus�in necesitatea 
dezvolt�rii unui instrument din perspectiva 
copiilor, decât cercet�ri ale p�rerilor adul�ilor 
referitor la stresorii la copii. 

Nelini�tile sunt evenimente care cauzeaz� 
«procese cognitive anticipatorii, implicând 
gânduri ce se repet� fiind legate de consecin�ele 
unei posibile amenin��ri» (Vasey, Crinc 1994). 
Într-un studiu cu o list� de 27 de nelini�ti 
poten�iale care pot fi tr�ite de copii Neff �i Dale 
1996 au rugat copiii �i p�rin�ii lor s� aranjeze 
fiecare eveniment de la lipsa nelini�tii pân� la 
nivel înalt de nelini�te, apoi au fost selectate 
primele 5 evenimente care cauzeaz� nelini�te. 
Grupul de copii au nominalizat cele 5 nelini�ti: 
s� fii în r�zboi; s� fii pierdut �i s� nu po�i vedea; 
s� fii într-un incendiu; s� moar� un p�rinte; s� fii 
impus s� administrezi droguri. P�rin�ii din list� 
au identificat ca nivel înalt de nelini�te pentru 
copiiilor: s� moar� un p�rinte; s� fii pierdut �i s� 
nu po�i vedea; s� r�mâi un an repetent; s� fii 
prins furând; s� fii într-un incendiu. S-au 
înregistrat diferen�e semnificative dintre 
aranj�rile copiilor �i p�rin�ilor la 11 itemi din 27. 
Astfel concluzia fiind c� p�rin�ii uneori supra sau 
subestimeaz� nelini�tile copiilor. 

Stresorii în anii 1970. Probleme legate de 
via�a de zi cu zi ex. P�rin�ii sunt sup�ra�i sau 
strig� la mine, sentimentul de excludere din 
grup, s� fac ceva ru�inos în fa�a altora au fost 
identificate în aceast� decad� �i continu� �i pân� 

ast�zi. Instrumentele disponibile din aceast� 
perioad� includeau multe evenimente traumatice, 
dar �i evenimente aferente cum ar fi moartea unui 
p�rinte, unui bunic, frate sau sor� sau sentin�a 
cu închisoare a unui p�rinte (Coddington, 1972, 
Yamamoto, 1979). 

Stresorii în anii 1980. Nou� noi stresori au 
fost identifica�i în anii 80. Au mai ap�rut trei 
evenimente în scala rev�zut� a lui Coddington 
(1984) în categoriile probleme familiare, 
sentiment de nesatisfacere fa�� de propria 
persoana �i animalele de cas� care se 
îmboln�vesc, mor sau se pierd. Când stresorii au 
fost nominaliza�i de copii mai mul�i factorii din 
via�a de zi cu zi au fost identifica�i (Lewis, 1984). 
Presarea din partea p�rin�ilor sau altora a fost 
men�ionat� în contextul notelor bune ca fiind o 
presiune �i din partea prietenilor s� fac� ceva (de 
ex. S� fumeze). 

Stresori în anii 1990. În ace�ti ani apar pe 
lista de stresori amenin��rile �i daune 
psihologice cum ar fi: singur�tatea, s� faci lucruri 
în fa�a altora, s� fii luat în râs, s� te gânde�ti la 
moarte, s� fii lovit de o ma�in�, s� fii agresat sau 
b�tut de colegi. 

Stresorii în anii 2000. Copii sunt supra 
solicita�i de activit��i organizate dup� ore, astfel  
apar noi categorii ca: prea multe de f�cut, prea 
multe teme pentru acas�. Copiii spun «nu avem 
timp pentru joac�». în societatea de ast�zi p�rin�ii 
se simt presa�i �i încearc� s� ofere copiilor multe 
oportunit��i pentru a le dezvolta poten�ialul. în 
realitate, abilitatea de a da copiilor mai mult a dus 
la cre�terea presiunii �i stresului asupra copiilor. 
Copiii pot face sport, medita�ii, particip�ri la 
competi�ii, tabele anul împrejur pentru a 
concura cu semenii lor. Cerin�ele antrenorilor 
sau a p�rin�ilor pot avea la baz� expectan�e 
irealiste, având în vedere ce poate oferi 
dezvoltarea psihic� sau fizic� a copilului. 
Simpatizarea cuiva sau probleme cu prietenul 
/prietena au ap�rut ca factor stresor în anii 2000 
la copii cu vârsta cuprins� între 7 �i 12 ani. Din 
punct de vedere al dezvolt�rii aceast� perioad� ar 
trebui s� se focuseze pe rela�iile cu semenii de 
acela�i sex �i s� nu aib� maturitatea de a avea o 
rela�ie ce dep��e�te prietenia. Cu toate acesta; 
copiii în mod constant sunt expu�i sexualit��ii, 
nudit��ii �i comportamentului, provocator prin 
intermediul mass-media. Copiii de aceast� vârst� 
pot avea expectan�e irealiste în ceea ce prive�te 
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abilitatea de a fi simpatizat de o fat� sau un b�iat 
popular. Cu atât mai mult, dac� se implic� în 
rela�ie, presiunile din rela�ie pot duce la m�rirea 
nivelului de stres �i consecin�e negative (ex. Boli 
sexual transmisibile, sarcin�, tentative de suicid 
sau suicid). 

Implica�ii practice. La copiii de vârst� 
�colar� autoaprecierea se formeaz� pe baza 
p�rerilor exterioare (ex. profesorii, p�rin�ii �i 
prietenii). Stresorii din �coal� joac� un rol 
important în determinarea succesului unui copil 
�i în crearea autoaprecierii, imaginii de sine �i 
stimei fa�� de sine. P�rin�ii trebuie s� stabileasc� 
un orar zilnic care s� includ� efectuarea temelor 
pentru acas� �i activit��ile extra�colare. Când nu 
sunt teme de îndeplinit timpul programat oricum 
trebuie s� fie dedicat studiului sau lecturii unei 
c�r�i. De asemenea, copiilor trebuie s� li se 
ofere libertatea de a alege �i dac� este posibil s� 
fie încurajat sentimentul de control (ex. Ce 
dore�ti s� studiezi pentru început?). Proiectele 
mari de studiu trebuie împ�r�ite în componente 
mai mici �i aceast� metod� s� fie discutat� cu 
copilul, astfel educând abilit��i de managment al 
timpului de la o vârst� timpurie. Copiii se 
str�duie s� se ridice la nivelul expectan�elor 
p�rin�ilor, de aceea este necesar� crearea unei 
balan�e între presiunea asupra performan�elor 
�colare �i reac�ia la performan�ele �colare. Copilul 
nu trebuie s� i se cear� s� aib� doar note de 10 pe 
tot parcursul anului �colar, dar �i lipsa de interes 
sau acceptarea notelor mici ar putea crea impresia 
unei norme pentru copil. P�rin�ii �i profesorii 
trebuie s� lucreze împreun� la dezvoltarea unor 
strategii pozitive pentru a îmbun�t��i sau sus�ine 
performan�ele �colare. Din factorii stresori de 
top fac parte certurile dintre fra�i �i surori, 
p�rin�ii sup�ra�i sau care strig�. P�rin�ii trebuie 
încuraja�i s� evite strig�tele �i amenin��rile. 
P�rin�ii trebuie s� fie încuraja�i s� amâne 
anumite activit��i dac� ele sunt deosebit de 
stresante pentru copil. Comportamente care 
indic� lipsa de preg�tire sunt refuzul, plânsul, 
strig�te comportamentul demonstrativ, 
agresivitatea �i plângeri ale condi�iei 
psihosomatice cum ar fi: dureri de cap sau stomac. 
Copiii suport� cu greu competi�ia pân� la vârsta de 
10 ani (Berk, 2003). 

Acest lucru este evident deoarece 
copii/frecvent personalizeaz� evenimentele (ex. 
Noi am pierdut, deoarece eu nu am fost destul de 

bun). O recomandare pentru p�rin�i ar fi 
implicarea copiilor în activit��i individuale sau 
cele bazate pe cooperare, nu pe competi�ie. Al�i 
factori stresori sunt cearta cu colegii, excluderea 
din grup sau agresiunile. Semne ale rela�iilor 
interpersonale negative cu semenii sunt depresia, 
simptoame somatice, agresivitatea. Paria�ii �i 
profesorii pot s� se implice în a ajuta copii s�-�i 
fac� prieteni. Ei pot ajuta la cultivarea rela�iilor 
armonioase, formând grupe de copii care au 
acelea�i interese (ex. Computerul, lectura, 
hobby-uri). 

Fiind al�turi de copii de vârsta �colar� este 
posibil s�-i ajut�m s� elimine stresorii identifica�i 
de ei sau s�-i ajutam s� adopte o strategie de 
managment al stresului. 

Summary 
Social and political changes have introduced new 
sources of stressors for children. Stressors that 
emerged in 2000 included being alone, tests, 
family fighting, too many things to do, and 
boyfriend/girlfriend issues. These findings provide 
insight into differences between adults' versus 
children's perspectives on stressors and invite 
speculation on the reasons why new stressors 
emerge over the years. The article also support the 
need for a new instrument that captures the full 
range of stressors that children experience 
today. 
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COMUNIC�RI 

PROFILUL PSIHOLOGIC AL PREADOLESCENTULUI ANXIOS 
Racu Iulia,  

lector asistent, doctorand� UPS „Ion Creang�"
Preadolescen�a dureaz� între 10/11 ani �i 

14/15 ani �i mai este numit� în literatura de 
specialitate �i   pubertate (D. Elkonin, 1960, P. 
Golu, M. Zlate, 1992, E. Verza, U. �chiopu, 
1995,). 

Vârsta preadolescent� este considerat� o 
vârst� între copil�rie �i maturitate, o treapt� 
intermediar� între copil�rie �i via�a adult�, care 
decurge pentru fiecare diferit, dar care pentru 
to�i reprezint� acela�i rezultat - ob�inerea 
maturit��ii. Preadolescen�a este considerat� una 
din cele mai dificile perioade din ontogenez�. 
Odat� cu înaintarea în vârst�, cu trecerea de la 
nivelul primar la ciclul gimnazial, în via�a 
copilului apar o multitudine de modific�ri care 
au un rol esen�ial în conturarea tabloului s�u 
psihologic. Preadolescen�ii se confrunt� cu 
probleme care sunt mult prea grele pentru ei ca 
s� le poat� rezolva. Totodat�, ei au o nevoie 
inerent� de a-�i dovedi c� sunt adul�i luând 
droguri, consumând alcool, fumând, etc. 
Preadolescen�ii nu sunt tocmai preg�ti�i pentru 
aceast� lume a adul�ilor. Din cauza presiunilor 
existente, ei tind s� vad� partea negativ� în 
aproape orice situa�ie, ceea ce contribuie la 
m�rirea anxiet��ii pe care ei o experimenteaz� 
(D. Feldstein, 1989, L. Bauman, 1995, U. 
�chiopu, 1995, E. Badea, 1997). 

Studierea aprofundat� �i detaliat� a 
profilului psihologic al preadolescen�ilor anxio�i 
este foarte important�, atât pentru descoperirea 
esen�ei acestui fenomen, cât �i pentru 
în�elegerea ulterioar� a particularit��ilor de 
dezvoltare a sferei emo�ionale �i a personalit��ii 
preadolescentului. Anume anxietatea st� la baza 
multor dificult��i psihologice având un impact 

negativ asupra dezvolt�rii armonioase a 
preadolescen�ilor. 

Analiza literaturii de specialitate ne-a 
relevat urm�torul portret psihologic al puberului 
anxios. Preadolescentul anxios tr�ie�te o stare 
nedefinit� de primejdie, anticipeaz� nereu�ita, 
nerealizarea, manifest� o stare de team� fa�� de 
posibilele evalu�ri sociale. în fa�a unei sarcini 
noi încearc� senza�ia de incapacitate, de 
inaptitudine pentru cerin�a atribuit� �i de aici 
tendin�a de a fugi de eviden�� �i 
responsabilitate. Treptat, se simte tot mai 
nesigur de propriile mijloace �i posibilit��i, 
devine pesimist. Tr�ie�te în forul s�u interior 
experien�e umilitoare, care îi creeaz� un 
sentiment de autodispre�, se simte nenorocit 
pentru simplul motiv c� nu poate duce la 
îndeplinire o anumit� activitate. Pune la inim� 
cele ce se întâmpl�, se descurajeaz�, la 
obstacole minore se simte dep��it, plânge cu 
u�urin��. Are un sim��mânt de frustrare, de vid 
interior �i disperare urmat� de o activitate 
tensionat� de c�utare, de g�sire a unei rezolv�ri 
la problema care îl fr�mânt�. 

Anxiosul nu reu�e�te nici s� se sustrag� 
problemelor propriei sale st�ri existen�iale, nici 
s� se izoleze din ambian�� pentru a se concentra 
mai bine asupra activit��ii. Pentru dep��irea 
situa�iilor î�i mobilizeaz� for�ele, dar ,din cauza 
oscila�iilor interioare, aceasta duce Ia blocajul 
capacit��ilor �i abilit��ilor psihice prin care se 
realizeaz� randamente superioare. Consecin�a este 
apari�ia sentimentului de sl�biciune, �i de aici 
tendin�a de evitare a faptelor care prezint� o cât de 
mic� neclaritate �i incertitudine; lipsa de exactitate 
îl descurajeaz� �i îl întristeaz�, îl determin� s� 
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ocoleasc� orice fel de risc, adoptând o pruden�� 
excesiv�. 

Puberul anxios manifest� o grij� pentru 
perfec�ionism, ceea ce îi impune o înalt� exigen�� 
în ceea ce întreprinde (�. Popescu, G. 
Ar�d�voaice, 2006). 

G. Ionescu, un clinician de excep�ie, afirm�: 
„Tendin�a de a exagera eventualele riscuri �i 
pericole accentueaz� pruden�a excesiv� �i 
incapacitatea preadolescentului anxios". Acesta 
are tendin�a de elaborare a unui sistem de 
autoexigen�� foarte ridicat� �i, dac� deseori 
abandoneaz� activitatea, aceasta se întâmpl� �i 
pentru motivul c� în sinea sa î�i condi�ioneaz� 
activitatea prin performan�e neobi�nuite (�. 
Popescu, G. Ar�d�voaice, 2006). 

Pe fondul manifest�rilor anxioase, al unei 
lipse de realism, intervine insuccesul, retragerea 
în sine, dureroasa pierdere a încrederii în for�ele 
proprii, inculcarea ideii câ este incapabil sau 
inferior colegilor de �coal� (Eckersleyd, 2005). 

La preadolescen�i, anxietatea este 
accentuat� în condi�ii de responsabilitate, de 
suprasolicitare sau a unui regim de activitate mai 
greu. Puberul resimte puternic influen�a 
stimulilor care apar subit �i sunt necunoscu�i. 
Surprizele ii sunt dezagreabile �i îi tulbur�, 
provocându-i oscila�ii ale dispozi�iei psihice (B. 
Cociubei, E. Novikova, 1988). 

Specific acestei vârste este �i faptul c� 
starea de anxietate se men�ine �i în momentele 
când o ac�iune impune numai reamintirea unor 
insuccese, insatisfac�ii sau microtraume psihice. 

Nu este un lene�, nici un indiferent fa�� de 
preocup�rile sale �colare sau personale, ci numai 
un preadolescent care nu are for�a, hot�rârea sau 
curajul de a ini�ia „pe cont propriu o ac�iune"(A. 
Prihojan, 2000). 

De�i preadolescentul anxios simte nevoia 
de adeziune afectiv�, de aprobare sau de 
sus�inere psihomoral�, este un copil retras, timid, 
în rela�iile cu persoanele necunoscute adopt� o 
atitudine de expectativ�, de rezerv�. 

Desp�r�irea de familie, de cei dragi o 
resimte ca o durere care îi provoac� un gol 
sufletesc. 

în concluzie, vom men�iona c� puberul 
anxios se caracterizeaz� prin urm�toarele 

tr�s�turi: gândire rigid�/dihotomic�; nivel înalt al 
imagina�iei de anticipa�ie negativ�; necesitate 
excesiv� în aprobare; exigen�e extrem de înalte 
fa�� de sine; perfec�ionism; executant; competent 
�i demn de încredere; necesitate excesiv� în 
autocontrol; reprimarea unor sentimente, dac� nu 
sunt acceptate de al�ii; tendin�a de a ignora 
necesit��ile fiziologice corporale. 

Summary 
In this article were described the 

personality's particularities of anxious 
preadolescent. 

Most of the authors underline such traits 
as: rigid thinking, high level of emo�ional and 
behavior control, competent, perfectionism, 
reliabie, excessive need to be proved and high 
level of requests. 
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PRIMA AVENTUR� MILITAR� SOVIETIC� ÎN AFGANISTAN (ANUL 1929) 

Stelian Culea,  
lector superior 

În perioada interbelic�, anii 1918-1929 
au fost o etap� important� în istoria 
Afganistanului. În aceast� perioad�, �ara î�i 
restabile�te independen�a politic� fa�� de Anglia 
�i începe promovarea unor reforme social-
economice. 

Complexitatea problemelor interne, cu 
care se confrunt� Afganistanul în ace�ti ani, a 
creat la începutul anului 1929 premize pentru 
înf�ptuirea unei lovituri de stat �i înl�turarea de 
la putere a emirului Amanulla-han. În leg�tur� 
cu aceste evenimente, U.R.S.S. va întreprinde 
prima încercare brutal� de amestec în treburile 
interne ale ��rii vecine. 

Printre lucr�rile ce reflect� istoria 
Afganistanului în aceast� perioad� �i care au 
fost accesibile cercet�torilor din spa�iul sovietic 
pîn� la destr�marea U.R.S.S., ne putem referi la 
cercet�torii sovietici: A. $(�(��1

 , 
Ten�
���
� #.�.2, lucrarea colectiv�, 
consacrat� istoriei Afganistanului sub redac�ia 
lui ��������
� �.�.3 �.a. O alt� surs� 
important� de studiere �i analiz� a 
evenimentelor legate de abdicarea de la tron a 
emirului Amanulla-han sunt lucr�rile istoricilor 
afgani traduse în limba rus�. Prezint� interes în 
aceast� privin�� lucr�rile cercet�torilor Mup 
� ��( Myx�((a� �y6ap4,-���Myx�((a�5 
�.a.Studiind �i analizînd aceste �i alte lucr�ri 
care con�in un bogat material factologic, e 
necesar s� avem o atitudine critic� fa�� de 
anumite aprecieri, fiindc� interpretarea multor 
evenimente este destul de tenden�ioas�, 
neobiectiv� �i este f�cut� reie�ind numai din 
interesele U.R.S.S. Unele ac�iuni concrete, 
intreprinse de Moscova fa�� de Afganistan în 
anul 1929, care ne prezint� într-o lumin� 
nefavorabil� politica Uniunii Sovietice fa�� de 
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�ara vecin�, în genere au fost �inute în secret 
zeci de ani. 

Destr�marea U.R.S.S. a f�cut posibil ca 
multe documente secretizate pîn� atunci s� fie 
puse în circula�ia �tiin�ific�, iar cercet�torii au 
c�p�tat posibilitatea de a le analiza �i a face noi 
concluzii cu referire la diferite aspecte ale 
rela�iilor bilaterale dintre U.R.S.S. �i 
Afganistan. Mult timp una din „petele albe" în 
istoria acestor rela�ii au fost ac�iunile militare, 
intreprinse de U.R.S.S. în Afganistan, f�r� �tirea 
�i acordul guvernului afgan. Aceste ac�iuni 
lezau suveranitatea ��rii �i erau în contradic�ie 
cu dreptul interna�ional. În continuare, ne vom 
referi concret la problema expus� în titlul 
articolului. 

În rezultatul e�ecului reformelor interne 
la sfîr�itul anilor I20, Afganistanul este cuprins 
de o adînc� criz� politic�, care finalizeaz�, dup� 
cum am subliniat mai sus, cu r�sturnarea de la 
putere a emirului Amanulla-Han �i proclamarea 
lui Baceai Sakao, nou emir al ��rii la 19 ianuarie 
1929. 

Este interesant s� vedem care a fost 
atitudinea Uniunii Sovietice fa�� de 
evenimentele dramatice, ce se desf��urau în �ara 
vecin� la finele anului 1928 - începutul 1929. 
Urm�rind atent evolu�ia evenimentelor, 
Moscova a luat decizia politic� de a-1 sus�ine pe 
Amanulla-han. La 20 decembrie, la �edin�a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) R, au fost 
elaborate m�suri militaro-politice de sus�inere a 
regimului lui Amanulla-han. Ambasadorul 
sovietic la Kabul, #. ��a��, prime�te indica�ii 
de a-1 convinge pe emir s� creeze o for�� 
militar� disciplinat� �i demn� de încredere în 
Kandahar sau la nord, în Mazari-�arif cu atît 
mai mult c� în ultimele zile de aflare la putere, 
guvernul afgan se adreseaz� repetat dup� ajutor 
militar Uniunii Sovietice. 

Partea sovietic� promite ajutorul, dar 
situa�ia politic� nefavorabil� �i sabotajul 
func�ionarilor superiori afgani face ca aceast� 
idee s� sufere e�ec. Dup� abdicarea lui 
Amanulla-han, pentru a clarifica situa�ia din 
Afganistan, la decizia Biroului Politic, în 
Kandahar, unde se refugiase fostul emir, este 



 

 95 

trimis reprezentantul sovietic B. Co���/�. La 
întoarcere, în martie 1929, el propune s�-i fie 
acordat lui Amanulla-han ajutor limitat cu 
armament �i instructori militari pentru 
reorganizarea armatei �i formarea la hotarul 
sovieto-afgan din rîndul emigran�ilor afgani a 
deta�amentelor militare6. Men�ionînd c� ajutorul 
acordat trebuia s� fie limitat se �inea cont de 
situa�ia intern� din U.R.S.S. Principalul 
concurent al U.R.S.S. în aceast� zon�, Anglia, 
de asemenea, considera c� situa�ia Uniunii 
Sovietice nu-i va da posibilitate s� întreprind� 
ac�iuni de amploare în Afganistan. Era clar c� 
Moscova nu-�i putea permite luxul de a se 
implica într-o opera�iune militar� masiv� �i de 
lung� durat� în Afganistan.Toate aceste ac�iuni 
ale Uniunii Sovietice se desf��urau clandestin �i 
f�r� acordul guvernului oficial de la Kabul, 
fiindc� politica oficial� sovietic�, declarat� fa�� 
de Afganistan, r�mînea neutralitatea �i 
neamestecul în treburile lui interne. 

Paralel cu aceste evenimente, deslu�im 
înc� un aspect al politicii sovietice fa�� de 
Afganistan, care era legat de ac�iunile unei p�r�i 
a elitei afgane, dornice s�-l readuc� la putere pe 
Amanulla-han. 

Unul din membrii cei mai energici �i 
întreprinz�tori ai acestei elite era ambasadorul 
afgan la Moscova Gulam Nabi-han, care 
permanent „presa" partea sovietic� s� acorde 
ajutor amanuli�tilor. Totodat� ambasadorul 
afgan adun� sub drapelul lui Amanulla-han, 
inclusiv �i pe teritoriul sovietic, for�e afgane 
proprii din ��rile Europei, Uniunea Sovietic�, 
Turcia, Egipt. În rezultatul acestei activit��i, 
dup� cum men�ioneaz� cercet�torul rus ����� 

B., se reu�e�te formarea unui deta�ament din 
cet��eni afgani, înarma�i �i echipa�i de partea 
sovietic� �i care num�ra mai mult de 1000 de 
persoane7. Aceast� activitate se desf��ura 
clandestin, dar cu �tirea �i acordul p�r�ii 
sovietice. Îns� pentru a lua decizia definitiv� de 
a le acorda ajutor, Moscova dorea o mai mare 

                                                 
6 Vezi: 7
	���� �. 0 �� ���
� ,��(��� .���������� 
����� � '8.��
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+ 
 
'8�
�� ��.���+, H 6, 2006, �. 68. 
 
7 ����� �. ��������-�8.�����+ ������+ D��,��
*
+ � 
'8.��
���� 1929 .��� // '�
+ 
 '8�
�� ��.���+ , H 7, 
2001, �.  33. 

claritate în ceea ce prive�te situa�ia intern� din 
Afganistan. 

Discutarea �i aprobarea la 20 martie 
1929 la �edin�a Biroului Politic a planului 
opera�iunii militare comune sovieto-afgane ne 
demonstreaz� c� pozi�ia sovietic� �i a adep�ilor 
lui Amanulla-han, în sfîr�it, a coincis. 

Rolul hot�rîtor în evenimentele ce vor 
urma i se acord� lui Gulam Nabi-han, care la 8 
aprilie sose�te-n localitatea sovietic� Kerki, la 
hotar cu Afganistanu. Aici se termin� activitatea 
de formare a deta�amentelor afgane. Membrii 
acestor deta�amente erau atît adep�i principiali 
ai lui Amanulla-han cît �i persoane 
întîmpl�toare. S-a constatat c� ambasadorul 
afgan nu respecta strict regulile de conspira�ie, 
recrutînd solda�i în aceste deta�amente. 

Aceste preg�tiri intense nu puteau s� nu 
fie depistate de agentura britanic� din Kerki care 
informa Londra c�, cu ajutorul autorit��ilor 
sovietice, colaboratorii consulatului afgan 
recrutau �i înarmau cet��eni afgani, ce locuiau 
pe teritoriul sovietic, pentru a fi apoi trimi�i în 
Afganistanul de nord. Planul opera�iunii 
sovieto-afgane a fost definitiv coordonat de I. 
Stalin �i ministrul de externe afgan Gulam 
Sidikk-han. El prevedea crearea în Mazari-�arif 
a unei baze de sprijin a amanuli�tilor prin 
organizarea unei armate de 5-6 mii de persoane 
pentru ocuparea Kabulului �i restaurarea la 
putere a lui Baceai Sakao. Un alt punct 
important al amanuli�tilor, în nordul 
Afganistanului, trebuia s� devin� ora�ul 
Maiman. 

La etapa ini�ial� a opera�iunii rolul 
principal, dar de scurt� durat�, îi revenea 
deta�amentului sovietic condus de ata�atul 
militar sovietic din Kabul V. M. Primakov. 
Deta�amentul sovietic, ce num�ra 800 persoane, 
era echipat în uniforma armatei afgane �i 
dispunea de 24 mitraliere �i tunuri de munte8, �i 
arme cu tragere rapid�. 

Opera�iunea sovieto-afgan� începe la 
mijlocul lunii aprilie, cînd din Gherat în direc�ia 
or. Maiman porne�te deta�amentul condus de 
Gaus-han, care de fapt devine conduc�torul 
militar al Gheratului. Ins� contradic�iile ce apar 
între adep�ii lui Amanulla-han nu au permis 

                                                 
8 Vezi: 1929, spre Kabul, la ordinul lui Stalin // Magazin 
istoric, nr. 4, 1993. 
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acestor for�e s� îndeplineasc� misiunea militar�, 
cu atît mai mult, unit��ile lui formate majoritar 
din tadjici, trec de partea for�elor emirului 
Baceai Sakao, de etnie tadjic. R�m��i�ele 
deta�amentului lui Gaus-han, în num�r de 104 
persoane se retrag spre hotar �i, la sfîr�itul lui 
aprilie, sînt interna�i pe teritoriul sovietic. Odat� 
cu începerea acestei opera�iuni, deta�amentul 
sovietic special, trecînd din Tadjichistan hotarul 
cu Afganistanul, atac� cel mai apropiat post 
afgan de gr�niceri, nimicind 48 de solda�i din 
cei 50 cî�i se aflau în efectivul acestui post9. 

Planul unui „r�zboi victorios" în nordul 
Afganistanului începe s� se spulbere �i soarta 
expedi�iei acum depindea de ac�iunile 
deta�amentului condus de Primakov �i Gulam 
Nabi - han, care la 22 aprilie ocup� Mazari-
�arif. Popula�ia local�, în majoritate minorit��i 
na�ionale, nu dorea îns� reinstaurarea regimului 
lui Amanulla-han, de etnie pu�tun. Amanuli�tii, 
ocupînd ora�ul, nu au propus nimic or��enilor �i 
de aceea adep�ii emirului Baceai Sakao, 
regrupîndu-�i for�ele, trec la contraofensiv�, 
creînd o situa�ie dificil� pentru adep�ii lui 
Amanulla-han. 

La sfîr�itul lui aprilie, ajutorul sovietic 
nu mai poate ajunge pe uscat la Mazari-�arif �i 
partea sovietic� se vede nevoit� s� aduc� ajutor 
în ora� cu avia�ia. Situa�ia lor se înr�ut��e�te �i 
mai mult cînd Ibrahim-bei, liderul basmacilor 
din Asia Mijlocie, ce emigraser� în Afganistan, 
cu deta�amentul s�u încercuie�te ora�ul. 
Guvernatorul ora�ului, Gulam Nabi-han, în 
aceast� situa�ie complicat�, la 1 mai, ordon� 
împu�carea a 6 oponen�i activi ai lui Amanulla-
han. În rezultatul cererilor disperate, adresate 
Moscovei de a acorda ajutor suplimentar, la 5 
mai trece hotarul înc� un deta�ament sovietic, în 
num�r de 400 de solda�i, dotat cu arme de foc, 6 
tunuri �i 8 mitraliere. Partea sovietic� aplic� 
lovituri �i cu avia�ia asupra pozi�iilor unit��ilor 
guvernamentale. Cu excep�ia unor mici victorii, 
amanuli�tii nu reu�esc s�-�i fac� alia�i 
minorit��ile na�ionale din nordul ��rii: 
turkmenii, tadjîcii, uzbecii �.a. La 23 mai 
Amanulla-han, convingîndu-se c� a pierdut 
lupta pentru putere, p�r�se�te �ara. Peste cîteva 
zile Moscova, con�tientizînd faptul c� 

                                                 
9 Vezi: 1929, spre Kabul, la ordinul  lui Stalin // Magazin 
istoric, nr. 4, 1993. 

continuarea implic�rii în conflictul intern afgan 
putea avea urm�ri diplomatice nedorite pentru 
sine, întreprinde m�suri de camuflare a 
particip�rii sovietice în opera�iunile militare din 
nordul Afganistanului. 

În�elegînd c� lupta pentru putere este 
pierdut�, Gulam Nabi-han dizolv� r�m��i�ele 
unit��ilor sale, �i cu o grup� de peste 100 de 
adep�i, la 31 mai, revine pe teritoriul sovietic, 
unde au fost interna�i. Cu trei zile mai înainte, 
fusese rechemat �i deta�amentul sovietic, care 
pierduse 120 de persoane. Popula�ia pa�nic� 
afgan� îns� a pl�tit pentru aceast� aventur� 
sovietic� cu aproximativ 8000 de vie�i omene�ti. 

Guvernul de la Kabul, în leg�tur� cu 
opera�iunile militare din nordul ��rii, cere 
l�murire împuternicitului sovietic de la Kabul 
P
�� 1. Diploma�ii sovietici, fiind pu�i într-o 
situa�ie stupid�, erau nevoi�i s� „dezmint� 
zvonurile provocatoare". Este interesant s� 
analiz�m nota de r�spuns a guvernului sovietic, 
expediat� Kabulului. În ea se men�iona: „1. 
Guvernul Sovietic nu cunoa�te �i nu a putut 
cunoa�te nici punctul de trecere al hotarului de 
c�tre Gulam Nabi-han �i nici sursa de înarmare 
a lui...  2. Guvernul U.R.S.S. declar� categoric 
c� în tot timpul r�zboiului civil în Afganistan 
nici un avion sovietic nu a ap�rut de asupra 
teritoriului guvernului de la Kabul... 3. 
Guvernul U.R.S.S., în deplin� corespundere cu 
obliga�iunile asumate în virtutea acordului din 
1921, pactului de la Pagman din 1926, r�mîne 
pe pozi�iile neamestecului în treburile interne 
ale Afganistanului �i respectarea independen�ei 
Afganistanului”10. Dup� cum vedem 
comentariile sunt de prisos. 

Aceast� prim� aventur� militar� 
sovietic� în Afganistan ne demonstreaz� c� 
regimul comunist de la Moscova, în politica 
extern� fa�� de �ara vecin�, a înc�lcat flagrant 
suveranitatea Afganistanului, aducîndu-i mari 
prejudicii materiale �i umane. Evenimentele din 
anul 1929 nu au fost îns� o lec�ie pentru 
conducerea sovietic�, fiindc� peste 50 de ani 
gerontologii din componen�a Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.C.U.S. au implicat 
U.R.S.S într-o nou� aventur� militaro-politic� în 
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Afganistan care a avut urm�ri cu mult mai 
tragice pentru toate p�r�ile implicate în conflict 

�i pentru situa�ia interna�ional� în ansamblu.
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FONDUL DE BAZ� AL CADRELOR DIDACTICO-�TIIN�IFICE ALE UPS „ION 
CREANG�”,  (PREZENT �I TRECUT) 

Galina Bucuci
MATIENCO  Boris  (3.VIII.1929,    s. 

Cu�mirca, jud. Soroca,  R Moldova). Doctor 
habilitat în biologie (1967). Profesor universitar 
(1971). Om emerit în �tiin�� din RS.S.M. Membru 
corespondent (1981), academician al A.�.M. 
(1992). în 1945-1947 înva�� la sec�ia preg�titoare a 
Institutului Pedagogic din Chi�in�u, iar apoi devine 
student al Institutului, pe care îl absolve�te în 1951. 
Asistent la Catedra de Botanic� (1951-1952), 
aspirant la acela�i Institut, (1952-1954). Lector 
superior, �ef al Catedrei de Botanic� a Institutului 
Pedagogic din Tiraspol (1954-1959). Colaborator 
�tiin�ific superior, �ef de laborator la Gr�dina 
Botanic� a A.�.M. (1959-1973). �ef de laborator 
la Sec�ia de Genetic�, iar din 1984 �ef de laborator 
la Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.�.M. 
Laureat al Premiului de Stat din R.S.S.M. Autor a 
peste 350 de lucr�ri �tiin�ifice �i metodice. 
Ordinul "Drapelul Ro�u de Munc�". 

M�TCA� Nicolae (27. IV. 1940, s. 
Crihana Veche, jud. Cahul, R. Moldova). Doctor 
în filologie (1967). Profesor universitar (1991). A 
absolvit Universitatea din Moldova (1962), unde 
va r�mîne ca lector. între anii 1964 �i 1967 este 
doctorand la Catedra de Filologie Romanic� a 
Universit��ii din Sankt Petersburg. Lector superior, 
decan al Facult��ii de Filologie (1967-1970), lector 
superior, conferen�iar (1970-1980) �i �ef al 
Catedrei de Limb� �i Literatur� Moldoveneasc� 
(1981-1990) la Institutul Pedagogic "I. Creang�". 
în anii 1990-1994 a de�inut postul de ministru al 
�tiin�ei �i înv���mântului al R. Moldova, profesor 
�i �ef de catedr� la Universitatea Pedagogic� "I. 
Creang�". Din anul 1994, profesor la 
Universitatea Liber� Interna�ional� dLi Moldova. 
Studii de lingvistic� român� �i general�. In 1995 
se stabile�te cu traiul la Bucure�ti. 

MÂNDÂCANU Virgil (27.VII.1946, s. 
Mih�iieni, jud. Edine�, R. Moldova).Doctor 
habilitat în pedagogie (1992). Profesor universitar 
(1994). Dup� absolvirea Universit��ii din 
Moldova (1964), a fost profesor de istorie la o 
�coal� medie, apoi redactor la Televiziunea 
Moldoveneasc� (1969-1973). Colaborator 
�tiin�ific la Institutul de Cercet�ri �tiin�ifice al 
�colilor din R.S.S.M. (1973-1979). Asistent, 
lector superior, conferen�iar, �ef de laborator, 

profesor la Universitatea Pedagogic� "I. 
Creang�" (din 1979). Autor a peste 70 de 
lucr�ri �tiin�ifice �i metodice. 

MEDVE�CHI Petru (28.XI.1921, or. 
Rî�cani, jud. B�l�i, R. Moldova). Doctor în 
pedagogie (1962). Conferen�iar universitar 
(1964). în 1939-1940 a fost student la Institutul 
Politehnic din Bucure�ti, iar în 1940-1941 
student la Institutul Pedagogic din Chi�in�u. în 
1944-1947 lucreaz� ca profesor de fizic� �i 
matematic� la o �coal� medie, iar din 1947 este 
student la Institutul Pedagogic din Chi�in�u, pe 
care 1-a absolvit în 1949. între 1949 �i 1951 - 
profesor de fizic� �i matematic� la o �coal� 
medie. Lector superior, �ef de catedr� la 
Institutul de înv���tori din Soroca (1951-1954). 
�ef al Catedrei de Fizic� Ia Institutul Pedagogic 
din B�l�i (1954-1967). �ef al Catedrei de Fizic�  
(1967-1973),  conferen�iar  (1973-1978),  decan  
al  Facult��ii  de  Fizic�  �i Matematic� (1979), 
conferen�iar la Universitatea Pedagogic� "I. 
Creang�" (din 1980;. Autor a peste 150 de lucr�ri 
�tiin�ifice �i metodice. Ordinul "Insigna de 
Onoare". 

MELNIC Boris (11.11.1928, s. Briceni, jud. 
Edine�, R. Moldova). Doctor habilitat în biologie 
(1970). Profesor universitar (1971). Om emerit 
în �tiin�� din R.S.S.M. Membru corespondent 
(1972), academician al A.�.M. (1984). în 1945-
1947 urmeaz� cursurile la sec�ia preg�titoare a 
Institutului Pedagogic din Chi�in�u, iar din 1947 
devine student al acestui Institut, pe care îl 
absolve�te în 1951. în 1951-1952 lector �i în 
1952-1954 aspirant la acela�i Institut. Lector 
superior la Catedra Fiziologia Omului �i decan al 
Facult��ii de Educa�ie Fizic� a Institutului 
Pedagogic "I. Creang�" (1955-1960). 
Conferen�iar �i decan al Facult��ii de Educa�ie 
Fizic� a Universit��ii din Moldova (1960-1964), 
prorector pentru munca didactic� (1964-1967), 
prorector pentru munca �tiin�ific� �i �ef al 
Catedrei Fiziologia Omului (1967-1974), rector 
al Universit��ii de Stat din Moldova (1974-
1992). Din 1992 este pre�edinte al Comisiei 
Superioare de Atestare a Republicii Moldova. 
Autor a peste 360 de lucr�ri �tiin�ifice �i 
metodice. Laureat al Premiului, de Stat al 
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Republicii Moldova. Ordinele "Drapelul Ro�u 
de Munc�" �i "Prietenia Popoarelor". Din iunie 
2000 - Doctor Honoris Cauza la Universitatea 
"Ion Creang�". 

MELNI�CHI �tefania (20.XII.1895, s. 
Stupea, jud. Gura Humorului, Bucovina -4.XI. 
1984, Chi�in�u). înv���tor emerit din R.S.S.M. 
�i-a început activitatea pedagogic� în 1913. 
Dup� absolvirea Institutului Pedagogic din 

Tiraspol (1937), lucreaz� ca lector Ia Institutul 
Agricol din Tiraspol, iar în 1941-1944 este 
înv���toare la o �coala s�teasc� din regiunea 
Kuibî�ev, R.F. Rus�. Lector superior (1944-
1960), iar în 1945-1952 �i �ef de Catedr� de 
Limb� �i Literatur� Moldoveneasc� la Institutul 
Pedagogic "I. Creang�". Autor a peste 20 de 
lucr�ri �tiin�ifice �i metodice. 

 
 




