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CONSIDERENTE PRIVIND CONCEPŢIA MODERNIZĂRII 

ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR PEDAGOGIC (PROIECT) 

 

Petru Jelescu, dr.hab. în psihologie., prof.univ.interim., 

 decanul facultăţii de Pedagogie a UPS „Ion Creangă” 

Ludmila Papuc, dr., conf.univ.,  

şefa catedrei Ştiinţe ale Educaţiei a UPS „Ion Creangă” 

 

Dispoziţii generale 

Progresul oricărei societăţi depinde în mare măsură de factorul uman, de nivelul educaţiei şi 

instruirii cetăţenilor săi, fapt demonstrat de toate ţările avansate din lume. În acest sens un rol 

important îi revine sistemului educaţional din stat, cadrelor didactice, parteneriatului instituţiilor de 

învăţămînt cu familia, comunitatea, societatea. Rolul educatorului, învăţătorului, profesorului este 

incontestabil în educarea şi formarea viitorilor specialişti pentru toate domeniile economiei 

naţionale, tehnicii, medicinii, agriculturii, ştiinţei, culturii etc. La rîndul său, pregătirea viitorilor 

profesori, educatori depinde de organizarea şi activitatea fructuoasă a instituţiilor de învăţămînt 

superior pedagogic. 

La etapa actuală Republica Moldova urmează calea integrării europene. Ea este parte a 

procesului Bologna. În raportul comun al Comisiei şi Consiliului „Education and Training 2010” 

este stipulat că învăţămîntul pedagogic şi cercetarea educaţională sînt componente vitale în 

realizarea obiectivelor integrării în sistemul educaţional european. Ţinînd cont de acest fapt, 

organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţămînt pedagogic superior trebuie să corespundă 

exigenţelor europene, dar cu păstrarea simultană a valorilor autentice ale învăţămîntului superior 

pedagogic autohton. Astăzi în lume se constată tendinţa de a organiza instituţii autonome de 

învăţămînt superior tehnic, medical, agricol etc. În Republica Moldova asemenea instituţii există 

deja, inclusiv în domeniul învăţămîntului superior pedagogic care se modernizează din perspectiva 

paradigmelor promovate în lume. 

Prin Învăţămînt Superior Pedagogic înţelegem învăţămîntul pedagogic universitar, 

postuniversitar şi continuu, scopul major al căruia este formarea iniţială şi continuă a identităţii 

profesionale a cadrelor didactice şi de conducere la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. Specialiştii în 

ramura respectivă trebuie să fie înzestraţi cu un set de competenţe profesionale. Ei trebuie să fie 

capabili să dobîndească noi valori, să-şi dezvolte propriile achiziţii intelectuale în condiţii noi de 

experienţă socio-culturală, profesională, cognitivă şi spirituală pentru a fi competitivi pe piaţa 

serviciilor educaţionale. 

Documentele de bază în elaborarea proiectului Concepţiei modernizării învăţămîntului 

superior pedagogic sînt: Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova; Legea 

învăţămîntului (nr.547 din 21.07.1995) şi amendamentele la ea; Strategia învăţămîntului superior 

din Republica Moldova în contextul procesului Bologna; Programul de realizare a strategiei de 

integrare în învăţămîntul superior din Republica Moldova; http://www.unesco.org/ 

education/nfunesco/doc/isced _1997.htm. 

Principiile de bază ale învăţămîntului superior pedagogic 

Învăţămîntul superior pedagogic constituie, sub aspect conceptual, un sistem unitar realizat 

într-o diversitate de structuri, forme, cicluri, conţinuturi, tehnologii educaţionale. 

Învăţămîntul superior pedagogic se întemeiază pe principiile umanitarizării, accesibilităţii, 

adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, funcţionării eficiente, aplicării noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicare. 

Învăţămîntul superior pedagogic este democratic, umanist, deschis, flexibil, formativ, bazat pe 

valorile culturii naţionale şi universale. El se sprijină pe principiul asigurării formării pedagogice 

superioare durabile, adaptabilă la diferite contexte şi cereri sociale; pe principiul promovării calităţii 
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în învăţămîntul superior pedagogic; pe 

principiul unităţii academice între activitatea 

didactică şi cea de cercetare, pe principiul 

definirii obiectivelor învăţămîntului superior 

pedagogic în conformitate cu necesităţile 

actuale şi viitoare ale societăţii; pe principiul 

păstrării şi dezvoltării continue a tradiţiilor 

învăţămîntului superior pedagogic. 

Învăţămîntul superior pedagogic de stat este laic, refractar la discriminarea ideologico-

partinică, politică, rasială, naţională. 

Învăţămîntul superior pedagogic din Republica Moldova se bazează pe principiile europene 

comune ale calificărilor şi competenţelor profesionale: o profesie calificată (toţi profesorii, 

învăţătorii, educatorii să fie absolvenţi ai instituţiile de învăţămînt pedagogic superior), o profesie 

plasată în contextul învăţămîntului continuu (pe parcursul întregii activităţi educaţionale), o profesie 

mobilă (să participe în proiecte europene şi să-şi petreacă timpul lucrînd sau studiind în alte ţări 

europene în scopul dezvoltării profesionale), o profesie bazată pe parteneriat (instituţiile superioare 

pedagogice trebuie să-şi organizeze munca în colaborare şi parteneriat cu grădiniţele, şcolile, 

instituţiile de cercetare etc.). 

Obiectivele învăţămîntului superior pedagogic 

Sporirea calităţii învăţămîntului superior pedagogic. 

Centrarea pe student şi orientarea spre produsul formării profesionale pedagogice. 

Promovarea tehnologiilor informaţionale şi ale comunicării în învăţămîntul superior 

pedagogic. 

Asigurarea şi stimularea mobilităţii studenţilor şi profesorilor din învăţămîntul superior 

pedagogic. 

Dezvoltarea curriculei învăţămîntului superior pedagogic şi corelarea ei cu standardele 

educaţionale europene. 

Strategia modernizării învăţămîntului superior pedagogic din Republica Moldova 

Corelarea învăţămîntului superior pedagogic din Republica Moldova cu sistemul european 

de învăţămînt superior pedagogic. 

Crearea bazei normative a învăţămîntului superior pedagogic. 

Elaborarea programului de realizare a strategiei învăţămîntului superior pedagogic şi a 

mecanismului de implementare a lui. 

Asigurarea condiţiilor social-economice de implementare a programului învăţămîntului 

superior pedagogic. 

Întocmirea planului de realizare a obiectivelor strategice de modernizare a învăţămîntului 

superior pedagogic. 

Asigurarea condiţiilor social-economice de implementare a programului învăţămîntului 

superior pedagogic. 

Elaborarea mecanismului de monitorizare şi evaluare a realizării strategiei învăţămîntului 

superior pedagogic. 

Promovarea calităţii formării specialiştilor în domeniul învăţămîntului superior pedagogic ce 

ar crea condiţii de competitivitate a absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Organizarea învăţămîntului superior pedagogic în cicluri (licenţă, masterat), în forme 

(învăţămînt cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă, învăţămînt la distanţă). 

Implementarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în instituţiile de 

învăţămînt superior pedagogic. 

Realizarea mobilităţii studenţilor şi profesorilor în spaţiul educaţional european. 

Elaborarea cadrului naţional al calificărilor pentru învăţămîntul superior pedagogic. 

Structura sistemului de învăţămînt superior 

pedagogic 

 În Republica Moldova învăţămîntul 

superior pedagogic se organizează pe cicluri - 

o secvenţă de formare cu durata stabilită, 

încheiată cu o evaluare certificativă, 

parcurgerea cu succes a căreia asigură 

conferirea calificării Ştiinţe ale  Educaţiei – şi 

are următoarea structură: 

Ciclul I: licenţă; 
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Ciclul II: masterat; 

Doctorat, postdoctorat; 

Învăţămînt continuu (calificare, 

perfecţionare, specializare, calificare 

suplimentară, recalificare). 

Sistemul de învăţămînt superior 

pedagogic este organizat în baza următoarelor 

principii: 

a) autonomia instituţiilor de învăţămînt 

superior pedagogic; 

b) diversificarea subdiviziunilor de 

învăţămînt superior pedagogic din 

cadrul instituţiilor de învăţămînt 

superior; 

c) amplasarea geografică omogenă. 

 

Curricula învăţămîntului superior 

pedagogic 

Curricula învăţămîntului superior 

pedagogic include: obiective, conţinuturi şi 

experienţe de învăţare, organizare 

metodologică , finalităţi de studii. 

Curricula învăţămîntului superior 

pedagogic se constituie din curriculum-ul 

pentru studii superioare de licenţă, curriculum-

ul pentru studii superioare de masterat, 

curriculum-ul învăţămîntului continuu. 

Curricula învăţămîntului superior 

pedagogic se eşalonează: pe cicluri (I şi II), pe 

trepte (universitară, postuniversitară – 

învăţămîntul superior pedagogic pentru adulţi), 

pe discipline / module de studii (obligatorii, 

opţionale, la libera alegere) şi se realizează 

prin intermediul planurilor de studii, curriculei 

disciplinare, suporturilor de curs, manualelor, 

ghidurilor metodologice, mijloacelor didactice 

şi de evaluare. În învăţămîntul superior 

pedagogic poate fi promovată şi curricula 

integrată, elaborată prin cooperarea diferitor 

instituţii de învăţămînt şi cercetare, atît 

naţionale, cît şi internaţionale. 

Asigurarea ştiinţifico-didactică a 

învăţămîntului superior pedagogic 

În instituţiile de învăţămînt superior 

pedagogic (UPS „Ion Creangă” şi alte 

universităţi) se organizează activităţi de 

cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, 

proiectare, consultanţă sau expertiză în 

domeniul pedagogiei, care se desfăşoară în 

cadrul facultăţilor, departamentelor, catedrelor 

sau în unităţi proprii de cercetare ştiinţifică, 

inclusiv prin colaborare cu instituţiile de 

învăţămînt şi de cercetare din ţară sau din 

străinătate, prin contracte de colaborare cu 

instituţiile de cercetare din cadrul Academiei 

de Ştiinţe, a Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, a Ministerului Educaţiei şi 

Tineretului, a organizaţiilor 

nonguvernamentale. În instituţiile de 

învăţămînt superior pedagogic pot funcţiona 

sectoare / laboratoare de cercetare.  

Unităţile de cercetare ştiinţifică se 

înfiinţează cu aprobarea Senatelor instituţiilor 

ce formează şi / sau cadrele didactice. 

Facultăţile, departamentele, catedrele şi 

unităţile de cercetare ştiinţifică sunt asigurate 

cu personal didactic. 

Activitatea de cercetare în domeniul 

ştiinţelor educaţiei şi psihologiei constituie o 

obligaţie a cadrului didactic, unul dintre 

criteriile de apreciere a valorilor profesionale a 

cadrului didactic şi, după caz, poate completa 

norma didactică. 

Modul de organizare şi desfăşurare a 

cercetării în pedagogie şi psihologie se 

stabileşte prin Regulamentul aprobat de 

Senatul instituţiei de învăţămînt superior. 

Coordonarea programelor de cercetare 

se face la nivel naţional, instituţional, de 

departament, facultate, catedră. Programele de 

cercetare ştiinţifică fundamentală, precum şi 

alte programe de interes deosebit sunt 

elaborate pe bază de contracte, din fondurile 

alocate anual de la bugetul de stat. Finalitatea 

programelor de cercetare se face în mod 

competitiv, pe baza  evaluărilor făcute de un 

organism naţional, abilitat de Guvern. 

Ministerul Educaţiei anunţă anual concursuri 

de organizare a programelor de cercetare din 

domeniul educaţiei şi învăţămîntului, care pot 

fi realizate prin alocarea unor fonduri speciale 

sau în contul normei didactice. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este 

finanţată de la bugetul de stat pentru 

programele solicitate de Minister şi pe bază de 

contract. 

Veniturile proprii ale instituţiilor de 

învăţămînt superior, realizate din contracte de 

cercetare ştiinţifică, de proiectare, consultanţă 

sau de expertiză, precum şi din contracte 
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pentru alte servicii ştiinţifice şi didactice, se 

evidenţiază pe conturi distincte, în condiţiile 

legii. Aceste venituri se utilizează cu acordul 

responsabilului de contract şi cu avizul 

rectorului, pentru dezvoltarea bazei materiale 

proprii de cercetare, pentru plata personalului, 

pentru burse de cercetare şi instruire, 

informare şi documentare. Veniturile obţinute 

şi neutilizate la finele anului se reportează cu 

aceeaşi destinaţie în anul următor. 

Antrenarea studenţilor în activitatea de 

cercetare ştiinţifică constituie un criteriu 

important la evaluarea calităţii formării 

specialiştilor. 

Pentru realizarea strategiei învăţămîntului 

superior pedagogic este necesară înfiinţarea 

unui Centru ştiinţifico-metodic de cercetare a 

problemelor de modernizare, care ar elabora 

fundamentele ştiinţifice ale acţiunilor de 

modernizare şi de integrare a învăţămîntului 

superior pedagogic în spaţiul academic 

european. 

Instituţiile care formează şi /sau cadrele 

didactice au dreptul să participe în cooperarea 

internaţională a Republicii Moldova prin 

programele de schimb de studenţi, masteranzi, 

doctoranzi, cadre didactice şi cercetători; prin 

realizarea cercetărilor ştiinţifice comune, 

organizarea diferitor manifestări ştiinţifice; 

prin realizarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative la comanda 

persoanelor juridice de peste hotare; prin 

participarea în diferite programe 

internaţionale. 

În scopul participării la cooperarea 

internaţională, universităţile şi structurile 

responsabile de pregătirea specialiştilor în 

educaţie pot să devină membri a organizaţiilor 

internaţionale neguvernamentale; pot să 

încheie cu partenerii străini contracte de 

colaborare; pot să creeze în colaborare cu 

instituţiile de învăţămînt din străinătate 

programe de învăţămînt superior pedagogic 

integrate; pot să creeze cu participarea 

partenerilor străini diferite unităţi structurale 

ale instituţiei de învăţămînt superior pedagogic 

(centre, laboratoare). 

Managementul şi organizarea 

învăţămîntului superior pedagogic 

Structurile de conducere în instituţiile 

de învăţămînt superior pedagogic ce formează 

cadre didactice sînt: senatul, consiliul 

facultăţii, consiliul departamentului, biroul 

catedrei. 

Organul suprem de conducere al 

instituţiei de învăţămînt superior este Senatul. 

În componenţa Senatului intră rectorul, 

prorectorii, decanii facultăţilor, directorul 

bibliotecii şi, după caz, şefii catedrelor 

universitare, conducătorii altor subdiviziuni de 

formare sau cercetare ştiinţifică. 

Documentele de bază care 

reglementează organizarea procesului de 

învăţămînt superior pedagogic sunt 

Standardele profesionale de stat, 

Nomenclatorul de domenii şi specializări în 

învăţămîntul superior (142. Ştiinţe ale 

Educaţiei), Curricula Naţională pentru 

învăţămîntul superior pedagogic, Planul-cadru 

pentru învăţămîntul superior, Modulul de 

formare a profesorilor. 

În sistemul de învăţămînt superior 

pedagogic din Republica Moldova se aplică 

Sistemul European de Credite Transferabile 

(ECTS). 

Studiile de licenţiat în Ştiinţele 

Educaţiei asigură un nivel de calificare adecvat 

exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe 

piaţa forţei de muncă prin competenţe de 

specialitate corespunzătoare. În cadrul 

studiilor de licenţiat este obligatorie efectuarea 

unor stagii de practică. Studiile de licenţiat în 

Ştiinţele Educaţiei finisează cu susţinerea 

examenelor de licenţă şi a tezei de licenţă. 

Studiile de licenţă pot fi continuate prin studii 

de masterat. 

Studiile de masterat în Ştiinţele 

Educaţiei se organizează, de regulă, la 

învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi sînt însoţite 

de un stagiu de practică. Studiile de masterat 

finisează cu susţinerea examenelor de master 

şi a tezei de master. 

Formarea cadrelor didactice în 

învăţămîntul superior poate fi organizată 

concomitent la disciplinele de specialitate şi la 

modulul psihopedagogic sau separat. 

Finanţarea şi baza tehnico-materială a 

învăţămîntului superior pedagogic 
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Învăţămîntul superior pedagogic care 

formează formatorii (învăţătorii învăţătorilor) 

se finanţează în mod prioritar. 

Sursele de finanţare a sistemului de învăţămînt 

superior pedagogic le constituie mijloacele 

bugetare de stat, cît şi alte surse: taxele pentru 

contractele de studii; mijloace provenite din 

pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea 

cadrelor; din lucrările de cercetare ştiinţifică şi 

de implementare pe bază de contract; din 

activităţi de consultanţă; din comercializarea 

articolelor confecţionate în procesul de 

învăţămînt; din arenda localurilor, 

construcţiilor, echipamentelor; din donaţiile şi 

veniturile provenite din colaborare 

internaţională, precum şi donaţiile de la 

persoane fizice şi juridice, de la organele 

republicane şi municipale. 

Alocaţiile nebugetare, indiferent de 

mărimea acestora, nu pot condiţiona reducerea 

mijloacelor bugetare alocate pentru 

învăţămîntul superior pedagogic. 

Statul asigură finanţarea prioritară a 

modernizării învăţămîntului superior 

pedagogic, a investigaţiilor ştiinţifice 

efectuate.  

Mijloacele bugetare alocate pentru 

învăţămîntul superior pedagogic provenite din 

surse legale şi din mijloacele valutare sînt 

intangibile. 

Instituţia de învăţămînt superior 

pedagogic gestionează în mod independent 

mijloacele financiare alocate şi disponibile, are 

la bancă conturi de decontare şi alte conturi, 

inclusiv valutare. 

Veniturile realizate şi neutilizate la 

finele anului se reportează cu aceiaşi destinaţie 

în anul următor. 

Calitatea învăţămîntului superior 

pedagogic este determinată, în mare măsură, 

de componenta tehnico-materială şi de 

infrastructura sistemului de învăţămînt 

superior pedagogic: spaţii de studii, spaţii de 

recreaţii integrate, campus universitar, 

laboratoare tehnologice, ateliere, biblioteci, 

mediateci, sistem de servicii sociale, clinici, 

terenuri, mijloace de transport, baze, utilaje şi 

alte mijloace tehnico-materiale prevăzute de 

normative. 

Statul asigură în mod prioritar 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

învăţămîntului superior pedagogic, construcţia 

de clădiri pentru învăţămînt şi educaţie, de 

complexe sportive şi de recreaţie, de spaţii 

locative pentru cadrele didactice, de cămine 

pentru studenţi. 

Realizarea concepţiei învăţămîntului 

pedagogic modernizat 

Realizarea concepţiei învăţămîntului 

superior pedagogic modernizat se va produce 

prin elaborarea actelor normative 

corespunzătoare şi implementarea lor în 

sistemul educaţional. 

 

 

 

CONSTRUIREA SPAŢIULUI EUROPEAN PENTRU INSTRUIREA SUPERIOARĂ 

Ana Rurac, dr. conferenţiar  universitar, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Construirea spaţiului European pentru 

instruirea superioară în sens îngust ar fi 

identificată cu procesul de la Bologna, discutat 

iniţial în anii 1998-1999, finalizat cu 

Declaraţia de la Sorbona şi Bologna. 

Procesul de la Bologna, care ar trebui să se 

concludă, conform termenului concordat în 

anul 2010 a fost semnat iniţial, în 1999 de 29 

state europene, care în 2001  a crescut la 32 

state cu ocazia Conferinţei de la Praga, iar în 

2003 la 40 state cu ocazia Conferinţei de la 

Berlin şi la 45 state cu ocazia conferinţei de la 

Bergen în 2005. Este un proces de natură 

politică, ghidat de  Miniştrii responsabili de 

instruire, statele cărora au aderat  în mod 

voluntar şi care progresiv implică şi alte 

organisme oficiale, organizaţii 

neguvernamentale şi diferite asociatii, care pe 

parcurs concurează la alinierea la EHEA 

(European Higher Education Area).  

  Primul moment semnificativ în 

naşterea ideei de “Spaţiu European pentru 

Instruirea Superioară”  poate fi depistată la 

Conferiţa de la Messina în anul 1955, când 

Miniştrii Afacerilor Externe a CECO 

(Comunitatea Europeana de Carbon si Oţel) - 
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Belgia, Franţa, Republica Federală Germană, 

Italia, Luxemburg, Ţările de Jos - decid să 

extindă integrarea europeană. În acea ocazie, 

Walter Hallstein, Secretar de Stat pentru 

Afaceri Externe a Republicii Federale 

Germania propune de a crea o universitate cu o 

misiune europeană specifică: formarea 

cetăţenilor cu o mentalitate europeană , 

dotându-i cu abilităţi adecvate. 

Cu toate că propunerea lui Hallstein a 

generat o mare surpriză şi rezistenţă, a găsit 

totuşi o definiţie legislativă în unul din 

tratatele de la Roma (1957), prin care se 

instituia Comunitatea Europeană de Energie 

Atomică (CEEA), mai exact în articolul 9.2: “ 

va fi creată un Institut la nivel universitar, 

modalităţile cărora de funcţionare vor fi fixate 

de Consiliu,  care va delibera majoritatea 

calificărilor conform propunelor Comisiei”. 

Decizia respectivă este specificată in art. 

216 al aceluiaşi tratat “Propunerile Comisiei, 

respectiv la modalităţile de funcţionare a 

Institului de nivel universitar, prevăzute de 

art. 9, sunt prezentate Consiliului in termen 

de un an de la intrarea în vigoare al 

tratatului”.    

De fapt, Institutul respectiv va avea act de 

fondare abia în anul 1972 – European 

University Institute - devenind operativ la 

Florenţa în anul 1976. Cu toate că la baza 

instituirii sale multe din contrapoziţii dintre 

cele şase  « se joacă»  în individuarea  

« spaţiului » mai potrivit pentru colocarea sa, 

în realitate problema politică pusă în 

dezbaterile în jurul ei abordează chiar de la 

inceput, în mod amplu, problematica 

« europenizării » instruirii superioare “(1).  
Obiectivul europenizării prin “salvgardarea şi 

dezvoltarea culturii europene este atestată şi în 

Convenţia Culturii Europene” stilată la Paris, la 19 

decembrie 1954. 

Pe de altă parte , în acelaşi an de la 

Conferinţa de la Messina, 1955, exigenţa 

creării legăturilor formale între instituţiile 

europene de Instruire Superoară în direcţia  

“internaţionalizării”este completată de către 

Rectori, care decid de a crea Conferinţa 

Europeană de Rectori, întâlnirea oficială a 

cărora va avea loc la Digione în 1959.  

Este important de amintit că în anul 1959, 

cu ocazia primei sesiuni de lucru comun al 

Miniştrilor responsabili de instruire, când  se 

discută despre Viitorul Comitetului 

Universităţilor Europene (2) ce se desfasoara 

la L’Aia Miniştrii participanţi, acceptând 

concluziile Conferintei Europene de Rectori, 

propun constituirea unei Conferinţe 

Permanente de Rectori  şi Vice Rectori, ce vor 

transmite observaţiile lor  Consiliului 

Consultativ European pentru Probleme 

Universitare. 

Respectiv etapelor succesive este util să ne 

referim la două evenimente întâmplate în anul 

1961,  în aprilie şi iulie. 

Primul se referă la o rezolutie adoptată de 

către Conferinţa Permanentă ai Miniştrilor 

Europeni responsabili de instruire privitor la 

Echivalarea titlurilor(3), în care se  

evidenţiază importanţa “echivalării titlurilor 

universitare  în perspectiva ameliorării 

cooperării în materie de instruire în Europa”. 

Al doilea se referă la Declaraţia de la Bonn 

din 1961 (4), în care Şefii de Stat şi de Guvern 

a Republicii Federale Germania, Belgia, 

Franţa, Italia, Luxemburg şi Primul Ministru 

de Afaceri Externe ale Ţarilor de Jos îşi asumă 

decizia de a lărgi spaţiul, destul de riguros din 

punct de vedere politic, în domeniul de 

instruire, cultură şi cercetare, unde vor fi 

asigurate întâlniri periodice ale miniştrilor 

competenţi. 

O trecere ulterioară semnificativă în geneza 

ideei, ce  duce la construirea EHEA este 

marcată de către Rezoluţia Miniştrilor 

responsabili de instruire, din 1971, asupra 

Cooperării în domeniul educaţiei, care se 

deduce din Declaraţia L’Aia din 1969 (5), ce 

indică o întorsătură decisivă în trecerea de la 

„Piaţa Comună” spre prospectiva unei 

unificări politice şi culturale (Van der Harst, 

2003; Wilson, 2003). 

În Rezoluţia din 1971 Miniştrii responsabili 

de instruire, printre altele, introduc două 

obiective cheie: definirea „unui model 

european de cultură în acord cu integrarea 

europeană” şi instituirea unei „structuri”, a 

unui „Centru European pentru Dezvoltarea 

Instruirii” nelimitând acţiunile  întreprinse în 

acest sens ”numai la Statele membre ale 
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Comunităţii” (Council of the European 

Comminities, General Secretariat, 1987). 

Rezoluţiile succesive ai Miniştrilor 

responsabili de Instruire, în particular cele din 

1974 şi 1976, consolidează şi articulează 

ulterior obiectivele precedente definite, 

specificând, cu 25 ani anticipaţi , „pilastrele” 

în baza cărora se va proiecta EHEA. 

Prima din cele două rezoluţii  despre 

Cooperarea în sectorul de instruire (6) indică 

principalele indicaţii pe care se bazează 

cooperarea în materie de instruire în 

perspectiva „armonizării” sistemelor şi  

indentifică unele sectoare prioritare  de 

acţiune, cum ar fi: 

- „ameliorarea colaborării  între 

sistemele de instruire din Europa”, 

-  „intensificarea cooperării între 

instituţiile  de instruire superioară”, 

-  „ameliorarea posibilităţilor de 

recunoaştere academică ale titlurilor şi 

perioadelor de studiu”,  

- „încurajarea liberei circulaţii şi 

mobilitatea profesorilor, studenţilor şi 

cercetătorilor”. 

A doua Rezoluţie adoptată de către 

Consiliul Comunităţii Europene împreună cu 

Miniştrii responsabili de instruire, ce prevede  

un Program de acţiune în materie de instruire 

(7), este unul din documentele cele mai 

reprezentative, având în vedere amploarea 

argumentelor tratate în raport cu domeniul de 

instruire.  In rezoluţia respectivă , referitor la 

„cooperarea din sectorul de învăţământ 

superior”, sunt indicate unele acţiuni 

prioritare, menţionând în prealabil principiul 

„autonomiei instituţiilor de instruire 

superioară”. Acţiunile ce interesează 

promovarea: „ legăturilor mai intense cu şi 

între organismele care reprezintă instituţiile de 

învăţământ superior”, „ programelor comune 

de studiu şi de cercetare între instituţiile 

diferitelor State membre”, „recunoaşterii 

academice a titlurilor, perioadelor şi 

prestaţiilor de studiu”, „liberei circulaţii şi 

mobilităţii profesorilor, studenţilor şi 

cercetătorilor”. 

În  această bază, ce va permite 

Comisiei să întreprindă măsuri iniţiale pentru a 

promova „armonizarea” sistemelor 

instituţionale, se vor dezvolta programele 

succesive de acţiune (pe care nu  le examinăm 

aici) în paralel cu deciziile şi actele 

Consiliului, printre care ar parea util de 

menţionat cel puţin cele mai  relevante, 

respectiv  constituirii EHEA: 

 Rezoluţia corespunzător 

învăţământului superior şi dezvoltării 

cooperării universitare în Comunitatea 

Europeană, adoptată de către Parlamentul 

European, la 13 martie 1984 ; 

 Rezoluţia corespunzător 

recunoaşterii titlurilor şi perioadelor de studiu 

, adoptată de către Parlamentul European, 14 

martie 1984 ; 

 Decizia Consiliului ce adoptă 

programul de acţiune comunitară în materia 

de mobilitate a studenţilor- Erasmus, de la 15 

iunie 1987. 

Asupra ultimei decizii pare că se merită 

să medităm, precum că exprimă mult interes . 

Cele mai importante elemente 

conţinute în document consolidează 

obiectivele deja menţionate: promovează „o 

amplă şi intensă cooperare între universităţile 

tuturor Statelor membre”; o creştere 

importantă a „numărului de studenţi ale 

universităţilor” ce au „o experienţă 

directă a vieţii economice şi sociale ale 

altor State membre”; „a consolida relaţiile 

între cetăţenii diferitor state membre în 

perspectiva ideei de o Europă a 

cetăţenilor”(8). 

Între timp sunt introduse 

alte obiective, ce interesează 

„calitatea”, „competitivitatea” şi „piaţa”: 

 A valoriza la maxim potenţialul 

intelectual ale universităţilor Comunităţii, 

datorită unei mobilităţi majore a personalului 

de docenţi şi a permite astfel creşterea calităţii 

învăţării şi formării acordate de universităţile 

respective, pentru a asigura competitivitatea 

Comunităţii pe piaţa mondială”; 

 „a dispune de diplomaţi ce 

posedă o experienţă directă de cooperare 

intercomunitară, constituind astfel o bază pe 

care ar putea să se dezvolte la nivel de 

Comunitate o cooperare intensă în materie  

economică şi socială”. 
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Aceste obiective găsesc o justificare în 

tezele conţinute în premisa documentului, 

printre care putem sublinia unele, pentru a 

menţiona importanţa şi prioritatea atribuită 

cooperării interuniversitare: 

 „că o dezvoltare ulterioară a 

Comunităţii depinde în mare parte de 

capacitatea sa de a se dota de un număr elevat 

de diplomaţi ce posed o experienţă directă de 

studii şi de viaţă într-un alt Stat membru”; 

 „ că competitivitatea 

Comunităţii pe piaţa mondială depinde de 

capacitatea sa de a se folosi de resursele 

intelectuale ale universităţilor Statelor 

membre, pentru a putea asigura nivele de 

formare cât mai înalt posibile, în beneficiul 

Comunităţii în complexitatea sa”; 

 „ de a da posibilitate pentru a 

folosi potenţialul intelectual a fiecărei 

universităţi în parte a Comunităţii în modul cel 

mai efectiv , instituind o reţea pentru creşterea 

mobilităţii studenţilor  şi docenţilor 

universitari, precum şi alte forme de cooperare 

interuniversitare în toată Comunitatea”. 

În acest document poate fi notată una 

din cele mai pronunţate motivări ce conduce la 

crearea EHEA: pentru competitivitatea 

Comunităţii Europene cultura îşi asumă un rol 

crucial; cultura se produce şi se transmite, în 

primul rând în instutuţiile de instruire 

superioară; instituţiile de instruire superioară 

pot fi „maşina” cea mai potentă pentru 

avansarea politicilor Comunităţii. 

Probabil este necesar să indicăm un 

eveniment important şi anume lansarea 

Programului Erasmus, ce îşi are origini în 

interiorul lumii academice, care printre altele 

este coautoare şi coparticipantă a programului 

însuşi. De amintit că în formarea Comisiei 

propuse pentru activarea programului se 

prevedeau doi reprezentanţi din partea  fiecărui 

stat participant, unul din care trebuia să 

aparţină  unei instituţii universitare. 

Ne referim la „motorul” ce generează  

Magna Charta Universitatum, semnată la 

Bologna la 18 septembrie 1988 şi care a fost 

discutată iniţial la un Simpozion ţinut la 

aceeaşi universitate între 5 şi 6 iunie 1987, 

deci cateva zile înainte de aprobarea 

Programului Erasmus, cu titlul Pentru 

proiectul Erasmo, dupa proiectul Erasmo (Per 

il progetto Erasmo, oltre il progetto Erasmo).  

Magna Charta (9) motivaţiile căreia, 

e bine de precizat, au un respir ce depăşesc  

programul Erasmus , având o orientare spre 

unitatea europeană, colaborarea între 

popoare,  crearea unei conştiinţe europene, 

astfel  acceptând cu conştiinţă deplină 

„misiunea”, că universităţile sunt chemate a 

desfaşura şi a se pronunţa pentru „necesitatea 

inderogabilă a conştiinţei reciproce şi 

interacţiune ale culturilor”. Pe lângă aceasta, 

delimitează instrumentele prioritare pentru 

realizarea acestor obiective în „schimbarea 

reciprocă de informaţii”,  în „mobilitatea 

docenţilor şi  studenţilor”, în „ echivalenţa în 

materie de poziţie (statut), de titluri şi de 

examene”. 

În fond, documentul semnat de 430  

universităţi de pe toate continentele tinde să 

proclame cu solemnitate tuturor Statelor şi 

conştiinţei popoarelor  principiile 

fundamentale ce trebuie să susţină vocaţia 

universităţilor şi printre acestea, cu prioritate, 

autonomia, independenţa morală şi ştiinţifică 

independent de orice putere politică şi 

economică, libertatea de cercetare, învăţare şi 

formare, inseparabilitatea între didactică şi 

cercetare. Acestea sunt principiile ce au 

constituit şi constituie până azi  „bastioanele” 

cu care se confruntă acţiunea politică a 

activităţătii universităţilor. 

Perioada succesivă al lansării 

programului Erasmus , se caracterizează  

printr-o serie de conferinţe interguvernative , 

pregătitoare al Tratatului Uniunii Europene, 

stipulat la Maastricht în 1992, de unde işi iau 

iniţiativă  multe proiecte şi planuri de acţiune 

în direcţia realizării scopurilor stipulate în 

articolele 126, despre instruire, şi 127 despre 

formarea profesională, succesiv transformate  

de Tratatul de la Amsterdam (art.149, 150) 

(10). 

Articolul 126,  aşa cum apoi articolul 

149 sintetizează  elementele în baza cărora se 

va adapta Procesul de la Bologna, atât în 

deschiderea sa – „Comunitatea contribuie la 

dezvoltarea unei instruiri de calitate”- cât şi în 

reluarea  obiectivelor destinse,  specificate mai 

sus: dimensiunea europeană de instruire; 
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mobilitatea; recunoaşterea titlurilor şi 

perioadelor de studii,  cooperarea între 

instituţiile de învăţământ, schimbul de 

informaţie şi de experienţă. 
Sunt obiective identificate şi definite 

progresiv în acordurile politice precedente- pentru 

realizarea cărora  Consiliul adoptă contestual măsuri 

adegvate, excluzând orice „armonizare” ale dispoziţiilor 

legislative şi regulamente ale  Statelor membre – care 

constituie premize pentru construirea EHEA. 

  E oportun de specificat 

importanţa ultimelor două documente, 

deoarece reprezintă o anticipare specifică celor 

doi „pilaştri” al EHEA. 

Primul document este Convenţia 

asupra recunoaşterii titlurilor relative de 

studii superioare în regiunea Europei (11) 

promovată de Consiliul Europei şi UNESCO- 

„regiunea Europa” este aprobată la Lisabona, 

la 11 aprilie 1997. 

Convenţia de la Lisabona,  unicul 

document  obligator  ţărilor  participante la 

Procesul de la Bologna , depăşeşte toate 

Convenţiile precedente în materie de 

recunoaştere adoptate de Consiliul Europei şi 

de UNESCO (prima a fost în 1953)  şi prezintă 

o serie de norme, ce cuprind  o sferă amplă al 

domeniului de recunoaştere. 

Principalele obiective înaintate de 

Convenţie  privesc: 

 posibilitatea absolvenţilor 

şcolilor secundare superioare (preuniversitare) 

de a fi acceptaţi la instituţii de instruire 

superioară din orice ţară; 

 promovarea programelor de 

schimb pentru studenţi, garantându-le 

recunoaşterea perioadelor şi ciclurilor de studii 

efectuate în străinătate; 

 folosirea titlurilor (12) 

dobândite pentru intrarea în piaţa muncii sau 

pentru a continua studiile ulterioare; 

 mărirea cantităţii, calităţii şi 

transparenţei de informaţii despre sistemele 

naţionale de instruire superioară, despre 

instituţiile de instruire superioară, despre 

oferta formativă, despre titlurile de studii, de a 

se prezenta încă şi prin diferite modalităţi, 

activând centre naţionale de informare şi de 

difuzat noi instrumente de certificare, cum ar fi 

Diploma Supplement.     

Din cele şase secţiuni  ale 

documentului  pare util să ne oprim asupra 

secţiunii a treia a Convenţiei, care explică 

patru reguli macro de care trebuie să ţină 

seama subiecţii cointeresaţi, adică fiecare 

instituţie de instruire superioară în parte şi 

oficiile de recunoaştere, şi anume: 

 oricine are dreptul la studiu şi 

dreptul de a-şi evalua propriile titluri de studiu, 

fară nici un tip de descriminăre; 

 criteriile şi procedurile pentru 

evaluarea studiilor externe şi pentru 

recunoaşterea lor trebuie să fie „transparente, 

coerente şi de încredere”; 

 recunoaşterea titlurilor externe 

trebuie să se bazeze pe informaţii adegvate; 

Ultima regulă se referă la durata 

procedurii şi la posibilităţile de a interpune la 

apel. 

În substanţă recunoaşterea titlurilor şi 

perioadelor de studii  cere autorităţilor 

competente: 

- a exprima criteriile de evaluare 

în mod transparent şi cu importanţă majoră;  

- a aplica criterii coerente, în aşa 

mod ca să nu fie dezacorduri între instituţii în 

realizarea recunoaşterii; 

- a folosi  criterii demne, adică 

bazate pe principii fundamentale. 

Aceşti parametri comportă, de 

consecvenţă o verificare ale practicilor fiecărei 

instituţii în scopul definirii şi condividerii 

aceloraşi criterii.  

Al doilea document se referă la 

Recomandările Consiliului Uniunii Europene 

asupra Cooperării Europene pentru 

asigurarea calităţii instruirii superioare (13) 

de la 23 septembrie 1998, bazată şi ea pe 

precedentele istorice (14), printre care, decizia 

Consiliului din 1991 în materie de calitate de 

instruire superioară. Probabil că e suficient de 

amintit unele fragmente al acestui document, 

referitoare la unele indicaţii ale Consiliului: 

 adresează  o invitaţie precisă 

Statelor membre de „ a susţine sau stabili 

sistemele de asigurare a calităţii transparente  

şi a  încuraja  instituţiile de instruire superioară 

şi autorităţile competente în  cooperare şi în 

schimbul de experienţă;  
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 specifică că „autonomia sau / şi 

independenţa  în orice Stat membru ale 

organismelor competente pentru asigurarea 

calitatăţii (în cea ce priveşte procedurile şi 

metodele) poate contribui la eficacitatea 

procedurilor de asigurare a calităţii şi 

acceptării rezultatelor”; 

 recomandă ca criteriile de 

asigurare a calităţii sunt legate de obiectivele 

fiecărei instituţii, în raport cu necesităţile 

societăţii şi ale  pieţii de muncă;  

 recomandă o susţinere pentru 

instituţiile de instruire superioară ce doresc să 

coopereze în domeniul de asigurare a calităţii  

în bază transnaţională. 

Exortaţiile conţinute în recomandările 

menţionate precizează clar directivele pentru 

politicile europene în tema de asigurare a 

calităţii, care gasesc o specificare progresivă în 

documentele Conferinţelor Miniştrilor 

europeni responsabili de instruire, dedicate 

construirii  EHEA. 
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6. URL:http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?s

martapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&

numdoc=41974X0820&model=guichett 

7. URL:http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?s

martapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&

numdoc=41976x0219&model=guichett 

8. URL:http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987D0327

:IT:HTML 

9. URL:http://www3.unibo.it/avl/charta/charta.htm 

10. G.U.n.C340 de la 10 noiembrie 1997.URL: 

http./europa.eu.int/eur-

lex/lex/it/treaties/dat/11997M.html#0001010001 

11. URL:http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treatie

s/Html/165.htm 

12. Titlu este un termen  referitor la diplome, 

certificate etc, eliberate de către instituţiile de 

instruire superioară  (Rauhvargers, 2004) 

13. URL: http:// europa.eu.int/eur- 

lex/pri/en/OJ/dat/1998/1_270/1_2701998

1007en00560059.pdf 

14. Printre cele precedente este important de amintit 

şi report publicat în 1993 a Comisiei Europene, 

Quality  management and quality assurance in 

European higher education, şi elaborat la cerinţa 

Liaison Committee delle Conferences des 

Recteurs , precum şi proiectele pilot derivate 

(Vroeijenstijn,1999), cum ar fi proiectul 

EVALUE , desfaşurat in perioada 1996-1998,  

adresat unei comparaţii sistemice a evaluării 

procesului de predare- învăţare  în Europa.    

 

 

ROLUL FILOSOFIEI ÎN INSTRUIREA VIITORILOR PEDAGOGI 

Sergiu Roşca, dr.habilitat în filozofie, 

profesor universitar 

 

Şcoala superioară, procesul pregătirii 

specialiştilor cu studii universitare au constituit o 

problemă centrală pentru orice stat, pentru 

orice societate. Chiar şi atunci când societatea, 

civilizaţiile traversau perioade critice, „aşa-zisele 

nopţi întunecoase", universităţile, instituţiile de 

învăţământ superior rămâneau centre 

importante de pregătire a specialiştilor, de 

dezvoltare a ştiinţei, culturii, reprezentau o forţă 

de susţinere a unui echilibru social-politic şi 

spiritual. 

Astăzi, studiile universitare, ca şi 

celelalte domenii ale vieţii poporului şi 

statului, trec printr-o nouă perioadă care se 

deosebeşte esenţialmente de cele anterioare. 

învăţământul universitar are posibilitatea să-şi 

aleagă căile proprii, să se orienteze spre cele 

mai avansate modele instituţionale europene şi 

mondiale. Acest proces nu este simplu. Se cere o 
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atitudine cognitivo-pragmatică. în stare să ţină 

cont de specificul ţării, de tradiţiile şi 

interesele naţionale. Implementarea oarbă a 

modelelor străine, provenite din diferite 

universuri culturale, mai devreme sau mai 

târziu, vor da rezultate nedorite. 

In procesul instruirii universitare tânărul 

student îşi formează cunoştinţe, principii, 

scopuri, idealuri, viziuni etc. Instruirea şi 

educaţia cer neapărat o răspundere socială 

reciprocă din partea educatorului şi discipolului, 

implicând serioase obligaţiuni şi profesorului,şi 

studentului. 

Procesul formării personalităţii 

studentului presupune însuşirea culturii- 

elaborată de omenire în procesul istoriei sale, 

obţinerea unor cunoştinţe profunde de 

specialitate, necesare pentru desfăşurarea 

activităţii în domeniul ales. 

Este necesar să accentuăm prioritatea 

pregătirii viitorilor pedagogi, de la care în orice 

epocă a depins şi va depinde situaţia în celelalte 

domenii: instruire, pregătirea etico-morală, 

social-politică şi în mod direct - pregătirea 

intelectuală a societăţii. 

Socrate menţiona că esenţa şi funcţiile 

cunoştinţelor sunt de natură etică: cunoaşterea 

şi comportamentul etic al omului are aceeaşi 

bază şi se prezintă într-o legătură organică. 

Proclamând primatul raţiunii, Socrate pune 

bunătatea într-o dependenţă totală de cunoştinţă 

şi înţelepciune. 

La formarea culturii viitorului pedagog, 

la pregătirea lui intelectuală contribuie filosofia. 

Filosofia este necesară fiecărei personalităţi, 

fiindcă nici un om nu se poate lipsi de idei şi 

reprezentări, care reflectă atitudinea lui faţă de 

lume şi a lumii faţă de el ca fiinţă umană. 

Filosofia reflectă caracteristicile fundamentale 

ale ontologiei umane.  

Filosofia este o formă specifică a 

conştiinţei umane, este una din cele mai vechi 

forme ale culturii spirituale. Timp îndelungat 

filosofia a fost considerată ca „ştiinţă a 

ştiinţelor", „regină a ştiinţelor", „cheiţa de 

aur" cu ajutorul căreia poţi deschide „toate 

uşile". 

Filosoful Greciei antice Platon a 

formulat conceptul,că filosofia este cel mai 

preţios bun ce  le-a fost dat muritorilor de 

către zei. În concepţia sa cauza originii 

filosofiei ar fi uimirea. Privirea noastră „ne 

permite să participăm la spectacol/Stelelor, 

soarelui, bolţii cereşti. Acest spectacol ne-a , 

dat impulsul cercetării universului". 

Aristotel a dat o interpretare mai 

profundă acestui concepţAsusţmând^ că 

oamenii .când au început să filosofeze.au fost 

mânaţi de mirare mai întâi faţă de problemele 

mai la îndemână, apoi progresând încetul cu 

încetul,faţă de problemele mai marijcum 

sunt.de pildă fazele lunii, cursul soarelui şi al 

aştrilor şi naşterea universului. Aşadar, 

conform viziunii marilor gânditori, filosofia 

sau filosofarea este un act de viaţă, un act de 

trăire. încă din antichitate filosofia desemna 

iniţial orice efort al spiritului omenesc pentru 

a dobândi cunoştinţe noi, râvna de a căuta 

înţelepciunea şi de a trăi prin ea. 

De când a apărut fiinţa umană pe 

pământ, ea a fost preocupată de problemele: 

ce este omul, de unde vine el, încotro merge 

şi unde poate ajunge. încă Protagoras spunea: 

„Omul este măsura tuturor lucrurilor..." în 

timpul unei discuţii cu discipolii săi, la 

întrebarea „Ce este omul ?" Platon răspunse: 

„Omul aparţine familiei animalelor, speciei 

animalelor bipede, adică este un animal 

biped fără pene." 

Diogene din Sinope, care participa şi el 

la această discuţie, a tăiat aripile unui pui şi a 

aruncat pasărea în mijlocul lor: „Iată-1, Platon, 

pe omul tău!" La care marele filosof nu se 

pierdu cu firea şi, calm, adăugă la descrierea sa 

făcută bipedului ideal încă un detaliu: „Are 

gheare netede şi late”
1
 

Marele Aristotel susţinea: „Omul este 

un animal civic, un animal politic.” Aristotel 

considera că omul este un animal raţional, care 

gândeşte, are un suflet, fabrica unelte, trăieşte 

în societate etc. Filosoful grec defineşte omul 

ca fiind zoon politicon, animalul politic, 

animalul care trăieşte în cetate (polis) Aristotel 

voia să spună că omul este singurul animal 

capabil să se revolte. 

În principiu, omul se deosebeşte de 

animal prin faptul că este capabil de o 

                                                 
1 Vezi: sergiu Roşca. Unele aspecte ale problemei 

omului. Revista „Administrarea publică”, Chişinău, nr.1 

2000, p.69   

http://filosofeze.au/
http://sunt.de/
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dezvoltare permanentă, de un progres 

continuu, că este în stare să-şi aplice 

capacităţile pentru a-şi atinge cu succes 

scopurile determinate de însăşi esenţa sa. 

Fiecare om normal este o personalitate, o 

individualitate, unic, indivizibil şi prin aceste 

calităţi el se deosebeşte substanţial de oricare 

alt om. 

Deci, obiectul de studiu al filosofiei 

întotdeauna a fost omul. Socrate a fost acela, 

care a coborât filosofia din ceruri    pe 

pământ şi a spus ca obiectul    filosofiei este 

omul. Filosoful 

neoplatonic David Armeanul
2
 ajunge la 

concluzia că în Grecia antică au fost 

formulate şase definiţii ale filosofiei: 

1. Filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca 

fiind cele ce sunt. 

2. Filosofia este cunoaşterea lucrurilor 

divine şi omeneşti. 

3. Filosofia este pregătire^pentru moarte. 

4. Filosofia este asemănarea cu divinitatea 

pe cât îi stă omului în putinţă. 

5. Filosofia este artă a artelor şi ştiinţă a 

ştiinţelor. 

6. Filosofia este dragostea de înţelepciune. 

Au mai fost formulate definiţii cum 

că filosofia este medicina sufletelor iar 

medicina este filosofia trupurilor, că 

filosofia este educaţie desăvârşită etc. 

Despre originea filosofiei, locul şi 

rolul ei se discută începând cu antichitatea şi 

până la etapa contemporană. 

Filosoful Greciei antice Epicur, 

vorbind despre rolul filosofiei, sublinia: „Nici 

în tinereţe nu trebuie cineva să refuze de a se 

ocupa de filosofie şi nici când ajunge la 

bătrâneţe să se sature de a filosofa, că nici o 

vârstă nu e prea timpurie sau prea târzie 

pentru sănătatea sufletului. Cel ce spune că 

timpul pentru studierea filosofiei nu a sosit 

încă sau a trecut, e asemenea unuia care ar 

spune că timpul fericirii încă nu a sosit sau 

deja s-a dus". 

Filosoful englez T. Hobbes menţiona în  

sec. al XVII-lea: „Vom înţelege cel mai bine 

cât de mare este folosul filosofiei... dacă ne 

                                                 
2 Vezi: Mihai Baciu. Introducere în filosofie, 

Editura Neuron, Focşani, 1995,p.l 

vom imagina clar cum poate ea contribui la 

fericirea neamului omenesc şi vom compara 

modul de viaţă al popoarelor ce o folosesc cu al 

celor care sunt lipsite de binefacerile ei... Oare 

cele dintâi sunt mai înzestrate decât celelalte? 

Oare nu toţi oamenii au aceeaşi i natură 

spirituală şi aceleaşi aptitudini spirituale? 

Atunci ce au unii în plus faţă de 

ceilalţi? Numai filosofia! Prin urmare, 

filosofia este cauza tuturor acestor 

avantaje”
3
. 

Este originală ideea filosofului german 

Hegel care zicea că filosofia este floarea cea 

mai   i aleasă. Marele poet şi filosof   Mihai 

Eminescu susţinea că cel ce nu cunoaşte 

filosofia nu e personalitate, ci e o maimuţă 

dotată cu un mic intelect. Filosofia, zicea el, este 

rezumatul epocii. 

Cunoscutul filosof român Lucian 

Blaga a menţionat: „Rostul filosofiei este să 

constituie o pepinieră de idei şi viziuni". 

O problemă interesantă, discutabilă e 

cea a interacţiunii dintre filosofie şi ştiinţă. 

Mai sus am menţionat că a fost o perioadă 

când filosofia era considerată ştiinţă a 

ştiinţelor. începând cu 

perioada renascentistă, corelaţia, coraportul 

dintre filosofie şi ştiinţă se schimbă. S-au 

dezvoltat activ ştiinţele naturii-fizica, 

chimia, biologia. 

O dezvoltare accelerată a cunoscut 

matematica şi mecanica. Drept rezultat au fost 

formulate concepţii care susţin că odată cu 

dezvoltarea ştiinţelor ele nu mai au nevoie de 

filosofie, că fiecare ştiinţă în felul ei e o 

filosofie. Mulţi savanţi afirmă că filosofia nu e 

ştiinţă, ci o concepţie despre lume. Noi 

susţinem această opinie, dat fiind faptul că 

filosofia, ca şi concepţie despre lume, poate j 

avea caracter ştiinţific sau antiştiinţific, susţine 

adevărul sau induce omul, societatea în eroare. 

Depinde de filosof, de poziţia lui. Fiecare are 

dreptul la opinia proprie. 

Însă între filosofie şi ştiinţă a existat 

şi continuă să existe o conexiune strânsă. Mai 

ales, între filosofie şi istorie; filosofie şi 

pedagogie; filosofie şi psihologie; filosofie şi 

lingvistică, artă, literatură etc. 

                                                 
3 T.Hobbes, Opere alese, M., 1926, p.9. 

http://dragoste.de/
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Marii gânditori au formulat doctrine, 

sisteme interesante despre om, relaţii sociale, 

spirituale, educaţie, instruire etc. 

Suntem de părerea că ştiinţa secolului 

XXI va duce la crearea unor noi sisteme, 

metode filosofice, sociologice, politologice, 

intr-un fel sau altul va influenţa asupra vieţii 

social-economice şi politice. Aceasta nu 

înseamnă că omenirea trebuie să fie în 

aşteptarea unor doctrine de orientare social-

politică de lungă durată, ci de o prognozare 

ştiinţifică, de o cunoaştere mai profundă a 

dezvoltării societăţii. 

Studierea filosofiei, a domeniilor ei, a 

ontologiei, gnoseologiei, istoriei filosofiei, 

logicii, filosofiei valorii prezintă nu numai un 

mare interes. După părerea noastră, există şi o 

necesitate de a cunoaşte aceste domenii 

importante ale gândirii umane. Fiecare 

pedagog, orice intelectual trebuie să aibă şi o 

pregătire filosofică, care l-ar ajuta să pătrundă 

mai adânc în esenţele specialităţii sale. 

Cunoaşterea filosofiei, a istoriei gândirii 

umane contribuie la lărgirea viziunii 

personalităţii, la formarea unui sistem analitic 

de cugetare. Studentul de astăzi, pedagogul de 

mâine trebuie să devină un adevărat 

intelectual, să poată cugeta logic, raţiona, 

discuta, polemiza, să poată selecta, sintetiza 

ideile, valorile principale şi să le poată 

împărtăşi cu discipolii săi. 

Astăzi mai mult ca oricând, pedagogul 

trebuie să aibă o pregătire multilaterală, 

inclusiv o pregătire filosofico-metodologică. 

Filosofia,  de rând cu funcţia cognitivă, de 

generalizare, de totalizare, de prognozare are 

şi o aşa funcţie de mare importanţă cea 

educativă. Toţi marii gânditori ai timpului au 

fost şi mari pedagogi, moralişti. Pedagogia şi 

psihologia au fost create de cunoscuţii 

gânditori: Confucius, Socrate, Pytagora, 

Platon, Aristotel, Epicur, Seneca, Epictet, 

Locke, Descartes, Spinosa, Kant, Fichte ş.a. 

Pedagogia a fost una din preocupările 

permanente ale lui Kant. El pleda pentru o 

reformă profundă în pedagogie, realizată de 

persoane particulare, nicidecum de stat. 

Scopul educaţiei, susţine gânditorul, este 

formarea personalităţii în fiecare individ. 

Kant a formulat în felul următor platforma sa 

pedagogică: „Marele secret al desăvârşirii 

omenirii stă în problema educaţiei... Sunt 

două lucruri, care se pot privi laolaltă, ca cele 

mai importante şi cele mai grele pentru 

omenire: arta de a conduce oamenii şi de a-i 

ridica; şi cu toate acestea, se discută, însă, 

asupra acestor idei. Numai prin educaţie se 

poate perfecţiona şi regenera omenirea. Este 

dulce a gândi, că natura omenească va fi 

totdeauna, din mai bine, în mai bine, 

dezvoltată prin educaţie. O generaţie face 

educaţia celeilalte.”
4
 

Fichte a căutat să dezvolte mai departe 

etica, pedagogia lui Kant. Esenţa concepţiei 

etice, pedagogice a lui Fichte constă în aceea că 

viitorul unei naţiuni depinde de educaţia 

copiilor ei, şi că, dacă norocul armelor este 

schimbăcios, dacă triumfurile materiale sunt 

provizorii şi trec, efectele educaţiei intelectuale 

şi morale sunt permanente şi, numai ele, 

singure, asigură prezentul, viitorul, 

prosperitatea naţiunii. 

Filosoful englez Locke formulează 

concepţia sa pedagogică, vorbeşte despre 

educaţia tinerilor generaţii, tratează problema 

personalităţii libere dezvoltată fizic şi 

intelectual, disciplinată. Locke acordă mate 

atenţie şcolii, susţine ideea despre şcoala de 

muncă, care ar avea posibilitatea ca elevii să 

capete anumite meserii. 

Filosofia este disciplină „de graniţă" 

sau „vecinătate" în cercetarea complexităţii 

naturii umane şi a prezenţei acesteia în 

educaţie, a valorii de adevăr a informaţiilor şi 

cunoştinţelor pedagogice, a orientării spre 

valoare a proceselor pedagogice, a analizei 

construcţiilor teoretice pedagogice pentru 

eliminarea ambiguităţilor lingvistice şi logice 

ale terminologiei acestora .
5
 

Experienţa organizării procesului 

instruirii universitare ne demonstrează că 

filosofia ajută nu numai pe actualii pedagogi 

.profesionişti în domeniul educaţiei, ci îi ajută 

în mare măsură pe toţi acei care deja fac 

studiile la specialităţile pedagogice, adică pe 

                                                 
4
 Kant I. Tratat de pedagogie. Paris, 1886, p. 

193. 
5
 Vezi: Martin C. Calin, Filosofia educaţiei, 

Buc, 2001, p. 13. 
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actualii studenţi, pe toţi acei care doresc să 

aleagă profesia de educator. 

Filosoful contemporan A. Salasar 

Bondi menţionează: „Filosofia are sarcini 

concrete. In primul rând, sarcina didactică a 

educaţiei conştiinţei: pregătirea raţională a 

tinerii generaţii spre a înţelege lumea şi 

existenţa. în rândul al doilea, sarcina privind 

perfecţionarea gândirii. în rândul al treilea, 

înţelegerea profundă a propriei judecăţi...” 

Sarcina de prim ordin a profesorilor 

este de a trezi interesul studenţilor pentru 

filosofie, pasiunea lor, de a demonstra 

necesitatea ei pentru activitatea teoretică şi 

practică a viitorilor specialişti. 

Omul ca subiect integru serveşte de 

demult obiect specific al filosofiei. Filosofia 

priveşte permanent omul în mod sintetica 

integral. Omul este veşnicul obiect al 

"filosofiei, el este nucleul oricărei concepţii 

despre lume. 

In încheiere trebuie să menţionăm încă o 

dată, că procesul de instruire şi educare a tânărului 

specialist la etapa contemporană este destul de 

complex şi multilateral. Dezvoltarea personalităţii 

din punct de vedere intelectual depinde în mare 

măsură de activitatea rodnică a şcolii superioare. 

Vârsta studenţească este o perioadă când 

omul se formează ca persoană, când procesul de 

formare a conştiinţei personalităţii se desfăşoară 

cel mai activ, când tineretul caută răspunsuri la 

multe întrebări. 

Deci, şcoala superioară joacă un rol de 

seamă atât în sistemul învăţământului public, cât şi 

în societate. Ca institut social, şcoala superioară 

îndeplineşte funcţiile de instruire, educare şi 

pregătire profesională a specialiştilor. 

 

 

PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN 

DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI DIN ROMÂNIA 

 Ruxandra Florina Teodorescu, 

Doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Director Resurse Umane – Televiziunea Română 

 

1. Componentele sistemice ale 

managementului resurselor umane   

Conform opiniei specialiştilor
1
, „... 

managementul resurselor umane reprezintă un 

ansamblu de activităţi prin care se asigură 

procurarea, dezvoltarea şi conservarea 

resurselor umane de care are nevoie o 

organizaţie pentru a-şi atinge obiectivele”, 

„cuprinde toate activităţile orientate spre 

factorul uman, având drept obiective: 

conceperea, proiectare, utilizarea optimă, 

întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană”. 

American Society for Training 

Development identifică nouă domenii de 

activitate ale managementului resurselor 

umane, după cum urmează
2
:  

1. pregătire şi dezvoltare 

                                                 
1 A. Manolescu, “Managementul Resurselor Umane”, 

Editura Economică, 2001, pag. 38 
2 De Cenzo, A. David, P. Robbins, „Personnel/Human 

Resource Management”, Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1988, pag. 7 

2. organizare şi dezvoltare 

3. proiectarea posturilor 

4. planificarea resurselor umane 

5. recrutarea, selecţia şi asigurarea cu 

personal 

6. sisteme informaţionale 

7. recompense 

8. consiliere privind problemele personale 

ale salariaţilor 

9. relaţii de muncă, raportul cu sindicatele. 

În domeniul audiovizualului, 

managementul resurselor umane include: 

I. rezultatele urmărite de către societatea 

care activează în domeniul 

audiovizualului; 

II. activităţile specifice de resurse umane; 

III. resursele utilizate de societăţile care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul 

audiovizualului; 

IV. eficacitatea managementului resurselor 

umane. 
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I. Rezultatele urmărite de către 

organizaţia care activează în domeniul 

audiovizualului 

Pentru a stabili ce rezultate urmăreşte 

un post de radio sau de televiziune, o casă de 

producţie de film, o sală de cinematograf, o 

agenţie de publicitate, trebuie pornit de la 

obiectivele şi de la nevoile acestora.  

Astfel, organizaţiile care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul audiovizualului au ca 

obiectiv producţia de programe de radio sau 

televiziune şi de filme de calitate, care să 

satisfacă nevoile radioascultătorilor, 

telespectatorilor şi spectatorilor şi, în acelaşi 

timp, să satisfacă şi nevoile propriilor salariaţi. 

În concluzie, putem vorbi despre 

productivitatea muncii (programe de calitate, 

capabile să acopere grila de programe, filme 

de maximă calitate, care să atragă oamenii în 

cinematografe) şi despre satisfacţia oamenilor 

care lucrează în cadrul organizaţiei.  

În cadrul organizaţiilor publice, 

satisfacţia salariaţilor este, categoric, 

privilegiată în raport cu productivitatea, în 

timp ce, în cadrul radiourilor, televiziunilor, 

agenţiilor de publicitate şi al caselor de 

producţie de film private, productivitatea se 

află pe primul loc. 

De multe ori, managerii au considerat 

că o creştere a satisfacţiei în muncă se traduce, 

în mod automat, şi într-o creştere a 

productivităţii. Această teorie nu confirmă, 

întotdeauna, legătura de cauzalitate dintre cele 

două variabile. Spre exemplu, dacă într-o 

televiziune conducerea achiziţionează camere 

de filmat noi, productivitatea cameramanului 

creşte, dar aceasta nu va duce, neapărat, şi la 

creşterea satisfacţiei lui. Dacă renovăm un 

studio, satisfacţia salariaţilor care îşi 

desfăşoară activitatea în acel studio poate 

creşte, fără ca aceasta să ducă, neapărat, la o 

creştere a productivităţii.  

Având în vedere considerentele 

prezentate, managementul resurselor umane în 

domeniul audiovizualului îşi propune să obţină 

următoarele rezultate: 

 să asigure efectivul de personal necesar 

funcţionării posturilor de radio şi 

televiziune, a agenţiilor de publicitate, a 

caselor de producţie de film şi producerea 

unor programe de calitate; 

 să-şi fidelizeze personalul şi să asigure 

stabilitatea acestuia; 

 să creeze un mediu de lucru sigur şi 

motivant pentru salariaţi. 

 

 

 

II.  Activităţile specifice de resurse umane 

Dimensiunea operaţională a 

activităţilor de resurse umane este formată 

din
3
: 

 determinarea obiectivelor generale şi a 

politicilor care să asigure utilizarea 

eficientă şi tratarea echitabilă a resurselor; 

 punerea la punct a unui suport structural 

care să permită împărţirea 

responsabilităţilor şi a autorităţii între 

responsabilii ierarhici şi specialiştii din 

domeniul resurselor umane sau revizuirea 

structurilor existente; 

 planificarea necesarului de resurse umane; 

 asigurarea resurselor umane; 

 dezvoltarea resurselor umane; 

 conservarea resurselor umane. 

În practică, după stabilirea strategiei de 

resurse umane a organizaţiei, activităţile 

specifice de resurse umane organizate în 

cadrul organizaţiei, în ordinea firească a 

realizării lor, sunt: 

1)  planificarea resurselor umane, pe baza 

obiectivelor stabilite în prealabil 

2)  organizarea structurală a firmei; 

3)  recrutarea şi selecţia resurselor umane; 

4)  integrarea noilor salariaţi la locul de 

muncă; 

5)  evaluarea performanţelor profesionale ale 

salariaţilor; 

6)  formarea profesională/perfecţionarea 

salariaţilor; 

7) dezvoltarea profesională a salariaţilor şi 

retenţia acestora la locul de muncă; 

8)  asigurarea unei protecţii reale a salariaţilor 

la locul de muncă; 

                                                 
3 Verboncu I., Deaconu A., Chivu I., Popescu D. 

ş.a.:„Management Public - Partea I - Managementul 

Resurselor  Umane în Instituţii Publice” , Ed. 

Universitară, Bucureşti, 2005, p. 318 
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9)  asigurarea unei protecţii sociale a 

salariaţilor. 

Dimensiunea emergentă a activităţilor 

managementului resurselor umane poate fi 

formată din
4
: 

 reliefarea direcţiilor necesare, aşa cum 

rezultă ele din anchetele psihosociale 

întreprinse; 

 adoptarea unei filosofii de management 

care să fie compatibilă cu noile valori ale 

societăţii şi cu aşteptările indivizilor sau 

ale grupurilor de muncă; 

 stabilirea, atunci când este necesar, a unor 

noi forme de organizare a muncii, cum sunt 

îmbogăţirea verticală a sarcinilor, crearea 

grupurilor de muncă semiautonome, 

modificarea orarelor de muncă etc.; 

 modificarea sistemului de management, 

astfel încât subalternii să se simtă mult 

mai implicaţi în realizarea obiectivelor de 

organizare şi antrenare etc. 

III.   Resursele folosite de către organizaţiile 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

audiovizualului: 

 resursele folosite în prezent de către 

organizaţie (post de radio sau de 

televiziune, agenţie de publicitate, casă de 

producţie de film etc.); 

 resursele care se găsesc pe piaţa 

audiovizualului şi care ar putea fi angajate, 

în viitor, de către societate; 

 resursele financiare folosite pentru 

susţinerea resurselor umane şi a tuturor 

activităţilor legate de funcţiunea resurse 

umane; 

 specialişti în domeniul resurselor umane 

etc. 

IV. Eficacitatea managementului resurselor 

umane, care poate fi apreciată cu ajutorul a 

două grupe de indicatori, şi anume: 

IV.1. indicatori care exprimă gradul de 

realizare a obiectivelor de ordin economic: 

 număr minute emisiune produse de către o 

persoană/lună;  

 puncte de audienţă/emisiune; 

                                                 
4 Verboncu I., Deaconu A, Chivu I, Popescu D ş.a., 

Management Public - Managementul Resurselor 

Umane în Instituţii Publice (Partea I), Ed. Universitară, 

Bucureşti, 2005, p.319  

 fluctuaţia personalului pe diferite 

categorii: editorial, tehnic, producţie, 

administrativ;  

 numărul de accidente de muncă; 

 numărul cazurilor de mortalitate 

înregistrate la locul de muncă pe o unitate 

de timp; 

 rezultatele obţinute de salariaţi la 

evaluările periodice ale performanţelor. 

IV.2. indicatori care exprimă gradul de 

realizare a obiectivelor de ordin uman: 

 numărul de absenţe nemotivate;  

 numărul de ore suplimentare înregistrat pe 

diferite locuri de muncă; 

 investiţiile făcute pentru normalizarea 

condiţiilor de muncă la locurile de muncă 

încadrate ca fiind în condiţii deosebite; 

 preocuparea pentru determinarea locurilor 

de muncă care ar putea fi încadrate în 

condiţii deosebite; 

 programe anuale de protecţie a salariaţilor 

care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de 

risc (zgomot, noxe peste limitele prevăzute 

de lege). 

2. Analiza mediului în care funcţionează 

managementul resurselor umane în 

domeniul audiovizualului 

a) Factorii de micromediu: 

a.1. Dimensiunea postului de radio 

sau de televiziune, a casei de producţie etc.  

În cadrul posturilor de televiziune, 

activitatea de management a resurselor umane 

este în general dezvoltată deoarece, pentru a 

putea funcţiona, orice post de televiziune are 

nevoie de un număr minim de posturi clar 

specializate.  

În cadrul posturilor de radio, lucrurile 

stau puţin diferit. În posturile de radio mici, cu 

numai câţiva salariaţi, responsabilităţile 

specifice de resurse umane sunt preluate de 

către şefi, nefiind necesară înfiinţarea unui 

compartiment specializat.  

a.2. filosofia de management - 

reprezintă sistemul de valori al 

managementului postului de radio sau 

televiziune/al casei de producţie de film sau de 
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programe TV, concepţia privind individul într-

o societate.
5
 

a.3. sindicatele - în societăţile în care 

există organizaţie sindicală, aceasta reprezintă 

partenerul social pentru încheierea 

Contractului Colectiv de Muncă la nivel de 

unitate, acţiune coordonată, de obicei, de 

compartimentul „Resurse umane”. Salariaţii se 

organizează în sindicate în special în cadrul 

societăţilor de stat deşi, în ultimul timp, după 

apariţia Contractului Colectiv de Muncă la 

nivel de Ramură Mass-Media, salariaţii 

societăţilor private au început să acorde o mai 

mare atenţie propriei protecţii sociale. 

a.4. cultura organizaţională - în 

posturile de televiziune şi de radio publice, dar 

şi în unele organizaţii private mari din 

domeniul audiovizualului, deciziile în 

domeniul managementului resurselor umane se 

iau centralizat, pe baza unei legislaţii specifice 

şi a unor regulamente şi proceduri interne, în 

timp ce, în organizaţiile private medii şi mici, 

deciziile sunt luate, de multe ori, de către 

oamenii implicaţi în procesele de producţie 

tejnică, artistică şi editorială. 

a.5. relaţiile interpersonale existente 

în cadrul echipei manageriale - orice conflict 

existent în cadrul echipei manageriale duce la 

deteriorarea relaţiilor de muncă din cadrul 

întregii organizaţii. 

b) Factorii de macromediu: 

b.1. conjunctura existentă pe piaţa 

mass-media 

Variaţiile survenite la nivelul cererii de 

programe audiovizuale determină modificări 

ale necesarului de personal.  

Astfel, în perioada de vară, cererea de 

programe este mică, audienţa scade, necesarul 

de personal este mai mic. În perioada 

sărbătorilor, precum şi toamna şi iarna, 

audienţa programelor de radio şi televiziune 

creşte, pentru producerea şi difuzarea acestora 

fiind necesar un volum mai mare de muncă.  

b.2. schimbările intervenite în 

structura pieţei muncii 

În ultima perioadă, piaţa muncii şi, mai 

ales, piaţa muncii în domeniul audiovizualului, 

                                                 
5
 Ringlstetter, M, Media Management, Leveraging 

Content for Profitable Growth, Munchen, 2004 
 

a cunoscut numeroase schimbări, cum sunt: 

creşterea nivelului de educaţie; schimbarea 

mentalităţii tinerilor cu privire la muncă 

serviciul devenind, pentru mulţi, o a doua casă, 

locul în care îşi petrec cea mai mare parte a 

zilei; creşterea ponderii personalului feminin 

în totalul personalului; tendinţa continuă de a 

lucra peste program şi în week-end; cererea tot 

mai mare de persoane tinere, cu un aspect fizic 

plăcut, pentru posturile de prezentatori, 

moderatori etc. 

 

b.3. progresul tehnologic  

Au apărut deja şi în România 

televiziunile digitalizate total sau parţial, 

echipamente tehnice performante (care de 

reportaje, grupuri de montaj, camere, 

echipamente de sunet etc.). Aceste tehnologii 

au un impact puternic asupra personalului 

tehnic şi de producţie, dar şi asupra 

jurnaliştilor. Pe termen scurt şi mediu, şi 

persoanlul editorial va fi afectat de progresul 

tehnologic deoarece, perioada în care 

jurnalistul desfăşura numai activitatea de 

jurnalist e pe cale de a se sfârşi. Jurnaliştii au 

început să fie nevoiţi să înveţe să-şi monteze 

propriile materiale, iar echipele necesare 

realizării emisiunilor vor fi mai simple, mai 

puţin numeroase şi mai flexibile. 

3. Particularităţi ale 

managementului resurselor umane angajate 

în domeniul audiovizualului din România  

a) particularităţi ale managementului 

resurselor umane în cadrul radioului şi 

televiziunii publice 

Televiziunea şi radioul public 

reprezintă, pe piaţa audiovizualului românesc, 

cele mai importante organizaţii media, 

organizaţii care acoperă peste 90% din 

teritoriul românesc şi, nu în ultimul rând, care 

au cele mai importante resurse tehnico-

materiale şi umane din România. 

Managementul resurselor umane în 

cadrul acestor două instituţii media (TVR şi 

SRR) are la bază respectarea prevederilor 

dreptului muncii în vigoare, cele două societăţi 

fiind subordonate Parlamentului României, cu 

sindicate puternice. De asemenea, cele două 

societăţi sunt controlate, periodic, de Curtea 
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de Conturi, Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă etc.  

TVR şi SRR au fost, la începutul anilor 

’90, singurele instituţii de profil din ţară. 

Posturile de radio şi de televiziune private, 

care au apărut ulterior, au preluat, în mare 

parte, salariaţii celor două instituţii publice, 

venind cu oferte financiare mai avantajoase. 

Prin urmare, TVR şi SRR au constituit şi 

constituie o pepinieră de resurse umane pe care 

le formează şi care sunt, apoi, preluate de către 

posturile private.  

De ce nu reuşesc radioul şi televiziunea 

publică să îşi păstreze salariaţii valoroşi? 

Tocmai din cauza faptului că cele două 

societăţi sunt obligate să respecte, cu stricteţe, 

prevederile legale în vigoare şi, nu în ultimul 

rând, ale Contractelor Colective de Muncă la 

nivel de unitate.  

Cele două organizaţii încearcă să 

creeze o strategie de resurse umane modernă, 

în strictă  concordanţă cu cerinţele unor 

instituţii publice media moderne, dar aceasta 

trebuie corelată cu prevederile legale în 

vigoare, deosebit de greoaie şi restrictive 

pentru angajatori. Organizaţiile private nu se 

confruntă cu acest tip de probleme, ele găsind 

de cele mai multe ori metode pentru a eluda 

legea.  

O caracteristică a resurselor umane în 

televiziunea şi radioul public o constituie 

gradul de pregătire a personalului care 

lucrează în cadrul compartimentelor de resurse 

umane. În afară de inspectorii de resurse 

umane, cu o pregătire şi experienţă relevante, 

celelalte categorii de personal nu au 

cunoştinţele necesare creării, implementării 

sau aplicării unor politici de resurse umane 

moderne. Din această cauză, corelată de-a 

lungul timpului cu lipsa de experienţă şi de 

pregătire a managerului responsabil de 

activitatea compartimentului de resurse 

umane, compartimentele de resurse umane din 

cele două instituţii nu sunt, încă, pregătite să 

genereze o schimbare în activitatea celor două 

societăţi. 

b) particularităţi ale 

managementului resurselor umane în cadrul 

posturilor de radio şi televiziune private 

 Pe piaţa media din România au obţinut 

în ultimii ani licenţă de emisie numeroase 

posturi de radio şi televiziune private. 

 Din punctul de vedere al resurselor 

umane, trebuie să menţionăm faptul că 

numărul de angajaţi necesar pentru 

funcţionarea unui post de radio este 

incomparabil mai mic decât necesarul de 

personal pentru un post de televiziune, 

activitatea de televiziune fiind mult mai 

complexă. Şi din această cauză managementul 

resurselor umane este diferit în cadrul 

posturilor de radio decât în cele de televiziune. 

 În posturile de radio private, având în 

vedere şi numărul total mic de salariaţi, nu 

putem vorbi despre un management al 

resurselor umane, neexistând decât o persoană 

care să se ocupe de resursele umane, această 

persoană realizând numai activităţi specifice 

administrării de personal (întocmiri contracte 

de muncă, adeverinţe, înregistrări în carnetele 

de muncă etc.). În unele cazuri, nici activitatea 

de administrare a personalului nu se realizează 

în cadrul societaţii, ci se realizează cu un 

partener extern. Prin urmare, în posturile de 

radio private nu există un compartiment de 

resurse umane care să desfăşoare activităţi 

specifice. 

 În ultimii ani au apărut pe piaţă 

societăţi, asociaţii şi fundaţii care au ca obiect 

de activitate furnizarea serviciilor de training 

specializat pentru jurnaliştii din presa scrisă şi 

din domeniul audiovizualului. Unele posturi de 

radio private îşi trimit salariaţii la astfel de 

cursuri, în baza unei evaluări a performanţelor 

prealabile sau ca premiu pentru obţinerea unor 

rezultate deosebite în muncă. 

 Recrutarea şi selecţia în cadrul 

posturilor de radio private se realizează de 

către directorul de programe, care foloseşte 

surse de recrutare din exteriorul organizaţiei.  

Ca metode de recrutare, cel mai des 

întâlnită este recrutarea prin intermediul mass-

media: prin anunţuri difuzate chiar la postul de 

radio care face angajarea – este o metodă 

eficientă care nu implică costuri, sunt atraşi 

oameni care ascultă postul de radio respectiv, 

iar într-o piaţă în care munca nu este foarte 

bine plătită, factorul uman, personal, afinitatea 

la valorile societăţii reprezintă un aspect 
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deosebit de important. O altă sursă de recrutare 

o constituie resursele umane de la posturile de 

radio concurente, potenţialii candidaţi fiind 

contactaţi direct. 

 În cadrul posturilor de televiziune 

private, situaţia este complet diferită, mai ales 

din cauza complexităţii superioare pe care o 

implică activitatea de televiziune care, 

comparativ cu cea desfăşurată în radio, 

presupune utilizarea unor resurse tehnice mult 

mai complexe. Spre exemplu, enumerăm 

resursele tehnice minime necesare realizării 

unei emisiuni TV: 

 un spaţiu adecvat - studioul de filmare, 

mult mai mare ca dimensiuni decât un 

studio destinat emisiunilor radiofonice; 

 decoruri - care pot fi realizate în interiorul 

organizaţiei (cele uzuale, fără o 

complexitate deosebită) sau comandate de 

la parteneri externi (cele complexe, care nu 

pot fi realizate în interior); 

 camere de filmare; 

 instalaţia de iluminare; 

 instalaţia de sunet. 

Toate aceste resurse cu caracter tehnic 

implică activitatea unui personal de 

specialitate care să utilizeze aparatura din 

dotare. 

În ceea ce priveşte nomenclatorul de 

funcţii, numărul specializărilor necesare 

activităţii de televiziune este superior celor 

necesare pentru activitatea de radio. 

Numeroase funcţii nu se regăsesc în activitatea 

specifică radioului, dar sunt absolut necesare 

activităţii de televiziune: cameraman, director 

imagine, regizor artistic, regizor studio, stilist, 

designer grafică, editor imagine, electrician 

iluminare filmare, filmotecar, grafician, 

maşinist la maşini mobile pentru transporturi 

interioare, scenograf, pictor scenograf, secretar 

platou, inginer şef car reportaj etc. Prin 

urmare, pentru realizarea unui program de 

televiziune, pe lângă echipa editorială, trebuie 

să existe şi o echipă de producţie şi un tehnică, 

fapt ce implică resurse umane mai importante. 

Pornind de la specificul activităţii de 

televiziune, de la numărul mare de componenţi 

ai echipei de realizare a unei emisiuni, inclusiv 

de la aparatura tehnică complexă necesară 

realizării respectivei emisiuni, rezultă că 

activităţile de gestionare, formare, recrutare şi 

selecţie a resurselor umane, de protecţie a 

muncii ş.a. sunt mult mai complexe în 

televiziune, decât în radio. 

De asemenea, pe piaţa forţei de muncă 

specifică televiziunii, veniturile sunt mai mari, 

vedetele de televiziune au o popularitate şi o 

cotă de piaţă mai mari decât cele din radio, 

pachetele salariale fiind mai complexe şi mai 

atractive.  

O parte dintre oamenii care lucrează în 

televiziune, în special în domeniul ştirilor, sunt 

recrutaţi din cadrul posturilor de radio. Se 

întâmpă, însă, foarte rar ca oameni de 

televiziune să fie interesaţi să lucreze într-un 

post de radio după ce au avut o experienţă în 

televiziune. 

Spre deosebire de posturile de radio 

private, în care, în mod normal, activitatea de 

resurse umane se realizează în cadrul unui 

compartiment de specialitate, în aproape toate 

posturile de televiziune private din România 

nu există compartimente de resurse umane. În 

acest context, având în vedere diversitatea de 

activităţi necesar a fi realizate într-o 

televiziune, existenţa unui astfel de 

compartiment, se impune de la sine. O parte 

dintre activităţile specifice desfăşurate într-un 

compartiment de resurse umane sunt realizate 

în interiorul societăţilor, altele fiind realizate 

de către parteneri externi. Posturile de 

televiziune mari au un colectiv (sau o 

persoană) care se ocupă de recrutare şi 

selecţie, de administrarea şi salarizarea 

resurselor umane şi beneficiază de centre de 

formare profesională. Mai nou, posturile de 

televiziune importante au făcut studii şi au 

personal specializat care se ocupă de cultura 

organizaţională, de percepţia oamenilor asupra 

culturii organizaţiei în care lucrează şi de 

impactul pe care aceasta îl are asupra 

programelor de televiziune şi, în final, asupra 

telespectatorului.  

4.  Studiu de caz: Evoluţia 

managementului resurselor umane în 

cadrul Televiziunii Publice din România 

Precum în cele mai multe dintre 

instituţiile publice mari, complexe, 

managementul resurselor umane din 

Televiziunea Română a evoluat lent, de-a 
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lungul timpului, de la activitatea exclusivă de 

gestionare a personalului, la activităţi mai 

complexe, precum recrutare şi selecţie, 

formare profesională, asistenţă psihologică etc.  

Deşi importanţa compartimentului de 

resurse umane a crescut continuu, acesta mai 

trebuie să se dezvolte pentru a se implica 

decisiv în stabilirea strategiilor sau politicilor de 

personal, în organizare sau recrutare.  

Una dintre problemele majore existente 

în trecut în cadrul activităţilor de resurse 

umane consta în faptul că personalul 

compartimentului de resort, atât la nivel de 

execuţie, cât şi la nivel de conducere, se 

considera subordonat întregului personal de 

conducere din SRTv. În acest context, el nu 

avea o identitate proprie şi, drept consecinţă, 

nu îşi exprima punctul de vedere în problemele 

legate de resursele umane ci, pur şi simplu, 

acţiona în funcţie de solicitările venite din 

partea conducerii de nivel superior a 

organizaţiei.   

Imaginea compartimentului resurse 

umane era şi, încă mai este, negativă, salariaţii 

din componenţa acestuia fiind percepuţi ca 

pendinte de „Serviciul Personal” sau, cum se 

formula înainte de anul 1989, drept„cei de la 

Cadre”.  

Dintre cei peste 30 de salariaţi ai 

Departamentului Resurse Umane din cadrul 

SRTv, în prezent, numai 4 au studii de 

specialitate. Situaţia este generată, pe de o 

parte, de existenţa unui număr mic de instituţii 

de învăţământ specializate pe problematica 

resurselor umane în România şi, pe de altă 

parte, de lipsa totală a acestor instituţii, în 

trecut. Lipsa studiilor de specialitate este 

„compensată” de experienţa, de mulţi ani, în 

Televiziune. În acest context, fapt aboslut 

anormal, conform opiniei salariaţilor SRTv, 

lucrul în televiziune şi experienţa de mai mulţi 

ani în această instituţie înlocuiesc studiile de 

profil. Drept urmare, angajaţii TVR nu sunt 

interesaţi de urmarea unor cursuri de 

specializare.  

În urma studiilor efectuate am putut 

constata, spre exemplu, că activitatea specifică 

de gestionare a personalului este cea mai 

„solidă” parte a activităţii Departamentului 

Resurse Umane. Cei cinci inspectori de resurse 

umane sunt bine pregătiţi din punct de vedere 

profesional având, fiecare, în gestiune, câte 

aproximativ 600 de salariaţi (de dosare de 

personal). Rolul şi importanţa inspectorului de 

resurse umane au scăzut, însă, continuu în 

ultimii ani în cadrul compartimentului de resort 

şi al instituţiei. În acest context, apreciez că 

diminuarea (chiar constantă) a importanţei 

activităţii inspectorului de resurse umane este 

şi rezultatul diversificării activităţii, de la cele 

specifice administrării de personal, 

preponderente până de curând, la cele 

specifice unui departament modern de resurse 

umane, mult mai complexe şi mai diverse. 

Comunicarea cu sindicatele este o 

activitate care a fost preluată, parţial, de 

Departamentul Resurse Umane. În trecut 

această activitate era susţinută de Preşedintele 

– Director General şi de Consiliul de 

Administraţie. Odată cu lărgirea activităţilor 

specifice de resurse umane, comunicarea cu 

sindicatele, în vederea negocierii Contractului 

Colectiv de Muncă, a funcţionării Comisiei 

Paritare, a soluţionării problemelor apărute în 

domeniul organizării şi protecţiei muncii şi a 

formării profesionale a fost preluată de 

Departamentul Resurse Umane. 

Negocierile colective se derulează de o 

comisie specială, desemnată de către Consiliul 

de Administraţie al SRTV, împreună cu o 

comisie a Sindicatelor Reprezentative. În 

cadrul acestor negocieri, comisia desemnată de 

Patronat este formată şi din reprezentanţi ai 

Departamentului Resurse Umane, această 

structură asigurând şi cadrul organizatoric de 

desfăşurare a şedinţelor.  

Din punctul de vedere al organizării 

muncii, până în anul 2002, în Televiziunea 

publică nu existau fişe de post, iar cele care 

existau erau foarte vechi şi depăşite. În anul 

2002 a fost iniţiată campania de reactualizare a 

fişelor de post la nivelul SRTV. Implicarea 

Departamentului Resurse Umane în realizarea 

acestor fişe de post a fost dificilă, mai ales 

dacă ţinem cont că în televiziunea publică 

existau aproximativ 200 de funcţii şi 3.200 

salariaţi. În acest context, a fost binevenită 

implicarea mai atentă a Departamentului 

Resurse Umane în elaborarea fişelor de post 

cadru, pentru fiecare funcţie din 
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Nomenclatorul de meserii aplicabil în SRTV. 

Existând o fişă de post cadru corect concepută, 

posibilitatea ca fişa de post individuală să 

conţină erori este cu mult mai mică.   

Politica de salarizare nu este formulată 

şi pusă în aplicare de către Departamentul 

Resurse Umane. Fiecare şef de compartiment, 

în funcţie de bugetul pe care îl are la 

dispoziţie, de salariile celorlalţi angajaţi, 

stabileşte salariile pentru angajaţii din 

subordine.  

Conceptul de „dezvoltare a carierei” 

nu a existat în televiziunea publică până la 

sfârşitul anului 2004. În acest context, 

promovările se făceau în funcţie de solicitările 

şefilor de structuri şi de activitatea prestată de 

către un salariat, la un moment dat. A fost 

binevenită fundamentarea, implementarea şi 

înţelegerea corectă a conceptului de 

„dezvoltare a carierei”. De ce? Pentru că în 

activitatea redacţională, de exemplu, este 

important pentru un salariat care intră în 

instituţie pe poziţia de Reporter, să ştie ce 

trebuie să facă pentru a deveni, în viitor, 

Redactor, apoi Realizator de Emisiuni sau 

Producător (dacă are aptitudini în acest sens). 

Integrarea personalului reprezintă o 

activitate nou introdusă în activitatea 

Departamentului Resurse Umane în anul 2004. 

În acest sens, a fost conceput un Ghid al 

Noului Angajat, ghid care a fost înmânat 

fiecărui nou salariat, încă de la angajare. În 

Ghid, noul salariat poate găsi o serie de 

informaţii deosebit de utile legate de 

formalităţile pe care trebuie să le îndeplinească 

la angajare, informaţii despre Televiziunea 

Română, despre regulamente interne pe care 

trebuie să le cunoască şi să le respecte şi alte 

informaţii utile: salarii, bibliotecă, numere de 

telefon importante, relaţia cu banca, 

restaurantul-cantină, sindicate etc. Totodată, în 

Televiziunea Română va fi organizat, 

săptămânal, un tur de prezentare a Televiziunii 

(atât în corpul Studiouri, cât şi în Blocul Turn 

– birouri), pentru noii angajaţi. În sensul 

integrării efective la locul de muncă, nu a fost 

întreprins, încă, nici un demers, fiind vorba 

despre o instituţie de mari dimensiuni, care 

reuneşte peste 3.400 de salariaţi.  

Contractele individuale de muncă se 

încheie conform legislaţiei în vigoare, pe 

perioadă nedeterminată şi pe durată 

determinată. Până în prezent, nu au fost 

încheiate contracte pentru desfăşurarea unei 

activităţi prin „agent de muncă temporară” sau 

contracte pentru munca la domiciliu. 

Contractele individuale de muncă sunt 

întocmite de către inspectorii de resurse umane, 

iar actele adiţionale aferente acestora sunt 

întocmite de către referenţii de specialitate, care 

urmăresc actualizarea schemelor de personal.  

Ca urmare a dezvoltării rapide a pieţei 

audiovizualului din România şi a concurenţei 

tot mai acerbe pe piaţa forţei de muncă, SRTV 

a fost pusă, în ultimii ani, în situaţia de a 

adopta o politică globală care să reconsidere 

locul resurselor umane în cadrul său. Pentru 

aceasta, a fost necesară o implicare mai atentă 

a Departamentului Resurse Umane şi 

majorarea dimensiunilor principalelor 

activităţi desfăşurate, după cum urmează
6
: 

 organizare – Actualizarea structurii 

organizatorice, analiza posturilor, 

elaborarea de fişe de post, reorganizarea 

activităţii unor compartimente etc.;   

 planificare – Prin crearea şi 

implementarea unui sistem de evaluare 

corect, cunoscând obiectivele organizaţiei, 

şi având o organigramă eficientă, 

Departamentul Resurse Umane poate 

stabili, în orice moment, necesarul de 

personal al instituţiei, pe ansamblu şi pe 

subdiviziuni organizatorice;  

 recrutare şi selecţie de personal – 

Procesul de recrutare şi selecţie trebuie să 

fie activ, să fie deschis atât candidaţilor 

din exteriorul organizaţiei, cât şi celor din 

interiorul ei. În ultimii ani am făcut 

progrese majore în realizarea procesului 

de recrutare şi selecţie, fiind însă limitaţi 

de normele interne, de sindicate şi de 

prevederile Contractului Colectiv de 

Muncă la nivel de unitate.
7
 

                                                 
6 SRTv, Raport de activitate al Departamentului 

Resurse Umane, document intern 
7 Conform normelor interne şi ale Contractului Colectiv 

de Muncă la nivel de unitate, conducerea SRTv are 

obligaţia de a invita în cadrul procesului de recrutare şi 

selecţie un membru de sindicat pentru a asigura 
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 formare profesională  

 relaţiile de muncă, relaţia cu sindicatele 

 gestionarea personalului – Activităţile 

care ţin de salarizare, state de plată, carnete de 

muncă, menţinerea bazei de date de personal, 

controlul timpului lucrat (ture şi/sau ore 

suplimentare), servicii medicale, protecţia 

muncii şi alte activităţi birocratice sunt, în 

prezent, realizate eficient de către personalul 

Departamentului Resurse Umane. Ar fi, însă, 

utilă informatizarea rapidă a unora dintre 

aceste activităţi, în vederea reducerii 

consumului de timp,de resurse umane şi de 

materiale.   
Summary 

Human resources management represents a 

range of activities necessary to procure, develop and 

retain the human resources necessary for an organization 

in order to achieve its objectives. In the audiovisual 

sector, human resources management includes the 

following: 

I. The results pursued by the organization from 

the audiovisual field: to produce high level TV 

and radio programmes, movies and 

documentaries, advertising spots etc. 

II. Specific HR activities: planning HR, based of 

the objectives settled above, structural 

organization of the company, HR recruitment 

and selection, integration of the new 

employees, evaluation of the employees, 

training and development, social protection. 

III. all the resources used by the organization from 

the audiovisual field 

IV. efficiency of the human resources management 

In the second part of the paper I made an 

analysis of the environment of human resources 

management (microenvironment/ macroenvironment) in 

the audiovisual field, in the third part I analyzed the 

particularities of human resources hired in the 

audiovisual field in Romania and, in the fourth part, I 

presented a Case study: “Evolution of human resources 

management in the Romanian Television” 

 

                                                                             
transparenţa concursurilor. Acest lucru aduce o imagine 

negativă faţă de candidaţii care vin din mediul privat şi 

care doresc păstrarea confidenţialitătii candidaturilor 

lor. 
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TRATATUL DE LA PARIS DIN 28 OCTOMBRIE 1920 ÎN VIZIUNEA UNOR 

ISTORICI 

Boris Vizer, dr. hab., prof. univ. 

 Irina Cereş, conf. univ., dr. 

Gheorghe Bordeiu,  

Competitor, România    
 

Una din cele mai importante, mai dificile 

şi contraversate probleme ale istoriei 

contemporane a românilor a fost şi este 

aprecierea importanţei Conferinţei de pace de 

la Paris  din anii 1919-1920 pentru soarta 

Basarabiei, a României în genere. Este vorba 

de un răspuns la o întrebare directă: a fost 

recunoscută la nivelul internaţional  

suveranitatea României asupra Basarabiei 

după Marea Unire în anul 1918? Noi 

răspundem fără echivoc: a fost recunoscută 

prin semnarea Tratatului de la Paris din 28 

octombrie 1920 şi multe alte tratate cu ţările 

străine inclusiv cu Marele Puteri, din care 

facea parte şi Rusia sovietică (apoi U.R.S.S.). 

Probleme mai dificile, mai contradictorii 

au apărut din atitudinea neprietenească faţă de 

români din partea Americii, Japoniei şi chiar a 

aliaţilor europeni. Dumitru Şandru motivează 

atitudinea americanilor prin probleme 

economice. Iată ce scrie Domnia sa: 

„...diplomaţia Statelor Unite ale Americii s-a 

împotrivit sistematic recunoaşterii actului 

unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 

(9 aprilie) 1918. În pofida faptelor că 

rapoartele miniştrilor americani din România 

au evidenţiat constant caracterul românesc al 

provinciei, Washingtonul şi-a justificat poziţia 

prin refuzul Rusiei sovietice de a accepta 

schimbarea frontierei cu statul Român de pe 

Prut pe Nistru. În realitate, atitudinea 

diplomaţiei americane a fost influentă în mare 

măsură, poate chiar determinată, de Partidul 

Liberal după Primul război mondial, care a 

creat obstacole în calea penetraţiei capitalului 

american în economia românească şi a produs 

intervenţii repetate din partea banchirilir şi 

industriaşilor americani legaţi în interese, iar 

o asemenea cauză se degaja din majoritatea 

raporturilor Legaţiei şi ale consulatului 

S.U.A. din Bucureşti referitor la relaţiile 

economice romano-americane”
1
. 

De aceeaşi părere este Mihail Meltiuhov, 

care în cartea sa antiromânească, citându-l pe 

oricare Savin, scrie: „La Paris încă la 14 

aprilie 1920 a fost elaborat proiectul tratatului 

asupra Basarabiei. Însă S.U.A. a refuzat să-l 

semneze necătând la rugămintea aliaţilor... În 

spatele certei diplomatice era concurenţa 

Angliei şi Franţei cu S.U.A. pentru controlul 

asupra petrolului român... S.U.A. căuta să nu 

admită ca prin înţelegeri opuse intereselor 

proprii, România să ofere altor state 

concesiile la petrol... Din această cauză 

Washingtonul a hotărât să se obţină de la 

semnarea actului cu privire la recunoaşterea 

Basarabiei ca parte a României
2
. 

Americanii, clar lucru, erau cointeresaţi în 

economia română, însă depunerile capitalului 

american în România şi până la război 

constituiau un procent neânsemnat în 

depunerile de capital american după hotare. 

Nu aceasta determină politica S.U.A. faţă de 

România. Erau motive mai profunde - 

atitudinea faţă de Rusia ca contrapunere 

ţărilor din Europa Occidentală, în deosebi cu 

Franţa, cu care S.U.A. avea contradicţii de 

mai mult timp. Tot aşa consideră V. 

Dobrinescu şi I. Pătroiu care constată „...o 

anumită simpatie faţă de ruşi a aliaţilor, mai 

cu seamă a americanilor.”
3
. Ţările aliate mai 

vedeau în Rusia o contraforţă Germaniei. 

                                                 
1
 Dumitru Şandru. Diplomaţia americană şi unirea 

Basarabiei cu România. Cugetul., 1993, №3-4, P. 41. 

 
2 Мельтюхов М.  Освободительный поход Сталина: 

Бессарабский вопрос в советско-румынских 

отношениях (1917-1940гг.). Москва, «Яуза», 

«Эксмо», 2006, С. 113. 
3 V. Dobrinescu şi I. Pătroiu. Marea Unire din 1918 în 

documente diplomatice americane, în Patrimoniu., 

1991, №4, P. 110. 
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Nu poate fi explicată din punct de vedere 

a demnităţii şi moralei comportarea Japoniei, 

care a semnat  Tratatului din 28 octombrie 

însă nu l-a ratificat. S-au lăsat eftin cumpăraţi 

de ruşi, care le-au făgăduit concesii mari în 

schimbul neratificării, dar le-au întins ciucă. 

De aici încep multe năcazuri pentru românii 

basarabeni. De-l ratificau japonezii Tratatului 

de la Paris istoria României putea să treacă pe 

făgaşul altei căi. Recunoaşterea unirii 

Basarabiei  la nivelul internaţional putea să 

aibă altă conotaţie fiind socotită valoarea lui 

politică şi juridică de către toate marile puteri. 

Motivul principal al ruşilor de a ignora  

Tratatului de la Paris se bazează pa 

neratificarea lui de către japonezi. În aşa fel 

conducerea japoneză s-a manifestat ca o forţă 

obscură antiromână, aptă de a trăda cauze 

comune; japonezii fiind consideraţi de către 

mulţi români ca nişte fiinţe gata la o 

comportare murdară. 

Să revenim la problemele de bază ale 

Europei de după Primul război mondial, în 

primul rând la tratatul de la Versailles, semnat 

la 28 iunie 1919 cu Germania. România nu 

avea interese directe faţă de Germania, însă 

tratatul în mare parte prevedea rezolvarea mai 

multor probleme şi pentru România, în plan 

pozitiv, dar şi negativ. România prin acest 

tratat a fost trecută la categoria ţărilor cu 

interese minore, deci ea a dus cele mai mari 

pierderi în război în calcul la un locuitor. 

Ţările aliate mereu îi reproşa  României 

tratatul separat cu  ţările axei de la Bucureşti 

(Buftea) din 7 mai 1918. Parcă România îi de 

vină că a fost lăsată la cherimul axei, mai ales 

după ce germanii, invitaţi de Rada Centrală a 

Ucrainei, au invadat Ucraina şi au izolat 

complect România de aliaţi. Tratatul de la 

Bucureşti a fost extrem de grav pentru 

România. 

Totodată tratatul  de la Verssailles 

prevedea crearea în Europa postbelică 

sistemul securităţii colective la care România 

a participat, i-a impus Germaniei condiţia de a 

recunoaşte schimbările teritoriale ce vor avea 

loc în Europa de după război, inclusiv 

schimbările faţă de România. Tratatul de la 

Versailles a creat Societatea Naţiunilor (Liga 

Naţiunilor) la care România a făcut parte, mai 

ales prin activitatea marelui diplomat Nicolae 

Titulescu. 

Tratatul de la Saint-Germain-en Laye 

(Sen-Jermen-an Le) era semnat la 10 

septembrie 1919 cu Austria. Austria a fost 

îndatorată să renunţe în favoarea României la 

toate drepturile ei asupra Bucovinei. Tratatul 

de la Neuilly-sur-Seine (Nain-siur-sen) 

semnat la 27 noimbrie 1919, nu prevedea 

schimbări teritoriale, însă a creat posibilitate 

pentru România de a fi rupt tratatul de la 

Bucureşti din 7 mai 1918. Tratatul de la 

Trianon semnat la 4 iunie 1920 a fost extrem 

de important pentru România. El a atribuit 

României teritoriul Transilvaniei cu o 

populaţie aproape în întregime românească
4
. 

Tratatul de la Sévres (Sévre) semnat în ziua 

de 10 august 1920 a stabilit hotărârile dintre 

România şi Iugo-Slavia trecând pentru 

România numai o parte din Banatul românesc. 

Ultimul dintre tratate a fost Tratatul de la 

Paris, semnat la 28 octombrie 1920. S.U.A. n-

a semnat tratatul şi nu l-au ratificat. Japonia la 

semnat, dar nu l-a ratificat. Aceasta a creat 

pentru România mari probleme cu privire la 

Basarabia, unită benevol prin hotărârea 

Sfatului Ţării din 27 martie (9 aprilie) 1918. 

Prin hotărârea din 28 octombrie 1920 a 

consiliului Suprem România a căpătat o 

recunoaştere în cea mai delicată problemă ce 

a avut-o la conferinţa păcii. „Hotărârea este 

un act internaţional, deplin valabil şi 

obligator, ieşit, în urma unei deliberări, din 

hotărârea unanimă a ţărilor care compuneau 

Consiliul Suprem”
5
. Din Consiliul Suprem 

făceau parte Anglia, Franţa, Italia şi Japonia
6
. 

În Convenţia asupra Basarabiei încheiată 

la 28 octombrie 1920 la Paris între imperiul 

Britanic, Franţa, Italia, Japonia  pe de o parte 

şi România, pe de  altă parte se semna (art. 1). 

„Înaltele părţi contractante declară că 

recunosc suveranitatea  României asupra 

teritoriului Basarabiei, cuprins între frontiera 

actuală a  României, Marea Neagră, cursul 

Nistrului de la gura şi până la punctul unde 

este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina şi 

                                                 
4 Eugen J. Melic.Principiul naţionalităţilor şi întregirea 

României. Chişinău, 1991, P.98.  
5 Basarabia. Iaşi, Editura Agora, 2000, P. 142. 
6 Ibidem, P.139. 
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Basarabia, şi acest vechi hotar”.  Greşala 

delegaţiei române constă în aceia că n-a 

insistat că tratatul să nu prevadă ratificarea lui 

obligatorie de toate ţările semnatare. Nu s-au 

aşteptat la potlogării din partea unor membri 

al Consiliului Suprem care au semnat 

documentul. „Tratatul de faţă va fi ratificat de 

puterile semnate. El nu va întra în vigoare 

decât după depunerea acestor ratificări şi cu 

începere de la intrarea în vigoare a tratatului 

semnat de principalele puteri aliate şi asociate 

şi România... Depunerea ratificării se va face 

la Paris”
7
. Anglia, Franţa, Italia au ratificat 

tratatul,  Japonia nu. 

Dar oare neratificarea tratatului schimbă 

esenţa lui, având în vedere semnarea din 

partea Angliei şi Franţei ca fondatorii 

Antantei, şi Italiei ca membru acestei alianţe, 

ca şi România.  

Aceste ţări aveau drepturi de a determina 

soarta Europei. S.U.A. şi Japonia au participat 

la război din partea Antantei, dar n-au făcut 

parte din această structură militară şi politică. 

Faţă de tratatul de la Paris din 28 octombrie 

1920 se înaintează cerinţe ce nu se iau în 

consideraţie la analiza altor tratate.  

Nu trebuie să mergem prea departe. Luăm 

tratatul de la Wersailles. Delegaţia  S.U.A a 

semnat tratatul dar senatul nu la ratificat. N-

au ratificat tratatul de la Wersailles şi  

senatorii din Ecuador şi Hidjas

. Nimenea 

niciodată n-au pus la îndoială valoarea 

politică şi juridică a acestui tratat. Aceeaşi cu 

Societatea Naţiunilor nerecunoscută de 

S.U.A.  A spus cineva că crearea acestei 

societăţi este nelegitimă. De ce atunci de la 

tratatul de la Paris din 28 octombrie se cer 

acele condiţii care nu se impun altor tratate de 

importanţă mare. 

Din păcate nu numai specialişti străini 

contestă valabilitatea Tratatului de la Paris. 

Au început să apară publicaţii din partea unor 

specialişti români care pun la îndoială 

valoarea juridică a tratatului. Iată ce scrie 

Ludmila Rotari (Universitatea „Ovidius” 

Constanţa) în articolul întitulat „Tratatului de 

la Paris din 28 octombrie 1920. Valoarea 

                                                 
7 Ion Şişcanu. Unirea Basarabiei cu România. 1918. 

Chişinău, „Tipografia Centrală”, 1998, P. 348-349 
 Azi Hidjasul face parte din Arabia Saudită. 

juridică acestui tratat.”
8
 „Deşi Tratatul de la 

Paris nu poartă semnatura „S.U.A., istoricul 

Gheorghe Buzatu, în urma cercetărilor în 

arhivele americane, a ajuns la concluzia că ei 

au recunoscut Unirea Basarabiei cu România 

de jure şi de facto la data de 1 iulie 1933.  Cât 

de plauzibilă este această ipoteză în condiţiile 

când la 16 noiembrie 1933 S.U.A au stabilit 

relaţii diplomatice cu Uniunea Sovietică şi n-

au cerut de la sovietici recunoaşterea Unirii 

Basarabiei ? Astfel au procedat şi statele care 

au ratificat acest tratat – n-au cerut de la 

Uniunea Sovietică recunoaşterea legitimaţi 

Unirii Basarabiei, ceia ce denotă într-adevăr 

lipsa de valoare juridică a acestui tratat, după 

cum a menţionat şi Nicolae Titulescu”
9
.  Da 

oare ţările ce au stabilit relaţii diplomatice cu 

U.R.S.S. au cerut ca această să recunoască  

Tratatul de la Wersailles, de la Saint-

Germain-en Laye, de la Neuilly-sur-Seine, 

Trianon, Sévres? Să recunoască sistemul 

securităţii colective? Iarăşi să cere de la 

Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920 

ceia ce nu se cere de la altele. Ludmila Rotari 

apelează la Nicolae Titulescu care într-adevăr 

s-a pronunţat asupra valorii juridice a acestui 

Tratat  care era considerat drept garanţie 

pentru România. În Memoriu adresat regelui 

Carol, scrie Ludmila Rotari, Nicolae Titulescu 

a încercat să dea răspuns la această întrebare. 

„În viziunea marelui diplomat partea română 

a făcut o mare greşeală de a considera acest 

tratat ca o sursă de drept, cu condiţia că el să 

fie ratificat de către semnătari, iar altă 

greşeală a fost aceia de a nu cere de la Japonia 

ratificarea lui, fapt care face tratatul lipsit de 

putere juridică. El consemna: „din punct de 

vedere juridic Tratatul de la Paris din 1920 nu 

ne poate da Basarabia”
10

. Iarăşi revenim la 

două standarde în apreciere. Dacă Hitler nu 

semna Tratatul de  Neagresiune cu Uniunea 

Sovietică şi protocolul adiţional secret, care a 

permis U.R.S.S. să acapere în 1940 Basarabia, 

problema ca atare nici nu apărea: a avut 

                                                 
8 Ludmila Rotari. Tratatul de la Paris din 28 octombrie 

1920. Valoarea juridică acestui tratat, în Analele 

Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. 

Anuar Istoric, Chişinău, 23002, nr. 3, p. 107-109. 
9 Ibidem, p. 109. 
10 Ibidem, p. 108 
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Tratatul de la Paris din 1920 valoare juridică 

sau nu. Altfel Tratatul n-a garantat României 

Basarabia şi de aici diminuarea importanţei 

lui. 

Se întreabă, dar ce tratate din perioada 

interbelică au garantat ceva? A garantat ceva 

Tratatul de la Wersailles, sistemul securităţii 

colective în Europa, Societatea Naţiunii, 

Tratatul Briang-Kellogg, Protocolul de la 

Moscova, Convenţia de la Londra de 

determinarea agresorului şi multe altele. 

Toate au fost încălcate de doi bandiţi: Hitler şi 

Stalin şi de ţările lor, pentru ceia ce s-a 

întâmplat poartă vina majoritatea absolută a 

populaţiei din aceste ţări, fiindcă au susţinut 

activ politica expansionistă a regimurilor lor 

totalitare. De ce ar cere în aşa condiţii ca 

Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920 

neapărat trebuia să asigure ceva pentru a fi 

recunoscută valoarea lui. Da, în Europa au 

rămas ţări după cel de al Doilea război 

mondial, stabilite de Tratatul de la Wersailles. 

Au rămas nu în baza puterii tratatului, ci din 

cauza lipsei de forţă a U.R.S.S. de a submina 

sub sine acestea tări.  

  Valoarea  Tratatului  de la Paris  din  28  

octombrie 1920   trebuie să  fie  apreciată şi 

din alt punct de vedere: până nu demult 

românii rămâneau un popor – obiect de 

schimb a marilor puteri din Occident şi Rusia, 

inclusiv şi Rusia sovietică, care continua 

tendinţele expansioniste ale imperiului rus. 

România abia în ultimii ani a ieşit din situaţia 

aceasta umilitoare. Basarabia şi Transnistria 

încă să află în aşa situaţie: şi S.U.A. şi 

Uniunea Europeană continuă să facă multe 

cedări Rusiei pe socoteala românilor 

(moldovenilor) de la Răsărit de Prut. Aici e 

problema tratatelor de aşa gen. 

Istoricul Ion Ţurcanu constată: „Cele două 

mari neajunsuri ale Conferinţei de la Paris au 

fost: a) incapacitatea pacificării definitive a 

Germaniei şi a Rusiei bolşevice, adică de a 

crea mecanismul care să le fi forţat pe acestea 

să respecte ordinea internaţională, şi b) lipsa 

coeziunii Aliaţilor, care a avut printre 

urmările cele mai grave – refuzul S.U.A. de a 

recunoaşte Tratatul de la Versailles şi de 

adera la Liga Naţiunilor”
11

. Acestea, şi 

comportarea răuvoitoare a japonezilor, vor 

genera pericolele care vor surpa slabele 

temelii ale păcii puse de sistemul Versailles. 

Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920 ca 

atare a fost lipsit de posibilitatea de a garanta 

Unirea Basarabiei cu România prin 

comportarea nedemnă a Marilor Puteri.  

 

                                                 
11 Ion Ţurcanu. Istoria relaţiilor internaţionale. 

Chişinău, Litera, 2005, P. 124. 
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PRECEPTE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

Andrei Scrinic, doctorand 
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La începutul secolului al XXI-lea 

Uniunea Europeană, după realizarea unor 

reforme importante, în special, în domeniul 

instituţional, s-a simţit destul de puternică 

pentru a realiza cea mai mare extindere din 

istoria existenţei sale. Însă, această exindere nu 

a fost doar dovada creşterii dimensiunii 

politice ale Uniunii Europene, dar reflecta 

necesitatea lărgirii, atât rolului său pe arena 

internaţională, cât şi a contribuţiei sale la noua 

ordine mondială, în calitate de actor-cheie în 

concertul global. În acelaşi timp, Uniunea 

Europeană tindea să-şi asigure securitatea 

internă, inclusiv, prin realizarea obiectivului 

de creare a unei sfere de influenţă la periferia 

sa, de-a lungul hotarelor terestre şi maritime. 

Drept urmare, Uniunea Europeană (UE) a 

iniţiat un proces de cooperare strânsă cu 

regiunile care se aflau în proximitatea ei 

geografică. 

Concomitent, din partea ţărilor care au 

hotare comune cu statele membre UE, în 

special, din partea statelor care se situează pe 

continetul european, exista o anumită presiune 

asupra instituţiilor europene în vederea 

integrării totale a acestor state în UE. Din 

aceste cauze, UE a fost nevoită să dezvolte o 

nouă politică în raport cu statele vecine, care s-

ar afla la limita între cooperare şi integrare.
1 

Încă la începutul anului 2002 au apărut câteva 

declaraţii oficiale la nivel european cu scopul 

apropierii cu statele din vecinătate de est. 

Astfel, pe 15 aprilie Consiliul de Afaceri 

Generale sonorizat de preşedinţia spaniolă a 

efectuat un schimb de opinii privind viitorul 

UE extinse şi a vecinilor săi estici. De aceea, 

Consiliul de Afaceri Generale saluta intenţia 

Comisiei şi a Înaltului Reprezentant pentru 

politica externă a UE, Javier Solana, de a gasi 

şi evidenţia posibilităţile, de a întări relaţiile cu 

vecinii estici, în funcţie de rezultatele politice 

şi economice obţinute
2
. Drept consecinţă, în 

septembrie 2002, la reuniunea Consiliului de 

Afaceri Generale şi Relaţii Externe, în baza 

prezentării comune efectuate de Javier Solana 

şi Christopher Patten, s-a efectuat un schimb 

de opinii în vederea dezvoltării relaţiilor cu 

vecinii de est, în special, abordarea diferenţiată 

în raport cu Ucraina, Belarus şi Moldova, în 

contextul conturării „Europei extinse”
3
. 

Lucrul în această direcţie a fost început 

de către Consiliul pentru Afacerile Generale şi 

Relaţiile Externe în noiembrie 2002, sub 

preşedinţia daneză, care a subliniat, în special, 

vecinii tereştri – Ucraina, Moldova, Belarus
 4

. 

Această instituţie declara necesitatea 

promovării dezvoltării democraţiei, precum şi 

promovarea unor reforme economice, 

dezvoltarea comerţului, susţinerea în procesul 

atingerii stabilităţii şi a prosperităţii de către 

„noii vecini”. O importanţă deosebită o avea 

faptul că se propunea abordarea unor strategii 

specifice pentru fiecare din aceste state. Spre 

exemplu, Acordurile de Parteneriat şi 

Cooperare (APC) semnate cu statele CSI si 

Mongolia, practic, nu difereau unul de altul 

într-o măsură semnificativă. Totuşi, poziţia 

europeană a fost ambiguă, deoarece această 

iniţiativă a fost văzută de oficialii europeni în 

strânsa legătură de cooperarea cu Federaţia 

Rusă, care este „partenerul-cheie” pentru UE.  

În continuare, Consiliul European de la 

Copenhaga din 12-13 decembrie 2002  a 

confirmat că Uniunea Europeană rămâne 

convinsă să evite noile linii de divizare în 

Europa,  promovând stabilitatea şi 

prosperitatea internă şi peste hotarele UE. 

Summit-ul european a subliniat că UE trebuie 

să utilizeze posibilitatea oferită de ultima 

extindere în scopul consolidării relaţiilor cu 

vecinii în baza unor valori comune, precum: 

democraţia, respectarea drepturilor omului şi 

supremaţia legii, susţinerea reformelor 

economice şi a dezvoltării durabile
5
. 

Drept rezultat, pe 24 februarie 2003 

preşedinţia elenă a organizat adunarea 

Consiliului pentru Afaceri Generale şi Relaţii 

Externe la care primul titlu de dezbateri a 
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constituit problema „noii vecinătăţi” pe 

marginea căreia s-au început discuţiile iniţiate 

de Consiliu în septembrie 2002
6
. La această 

reuniune a fost prezentat un raport al 

comisarului Patten, după care se aştepta o 

comunicare a Comisiei Europene la acest 

subiect. 

Pentru a evita o scădere a interesului din partea 

statelor din Europa de Est care nu ar putea să 

acceadă în UE şi pentru a calma populaţia 

„vechilor” membri  îngrijorată de problema 

migraţiei ilegale, Comisia Europeană în 

comunicatul său către Consiliul Uniunii 

Europene şi Parlamentul European din 11 

martie 2003 a propus o nouă iniţiativă   noua 

vecinătate
7
. Pentru prima dată, oficial 

instituţiile europene au pus problema relaţiilor 

cu statele devenite noii vecini după eventuala 

extindere a UE spre Est şi Sud. Astfel, a fost 

propusă Noua Politica Europeană de 

Vecinătate pentru Rusia, statele CSI de Vest 

(Republica Moldova, Ucraina, Belarus), statele 

din Maghreb (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, 

Liban, Libia, Maroc, Autonomia Palestiniană, 

Siria, Tunisia). 

Oficialii europeni au prezentat mai 

mulţi factori care au favorizat adoptarea unei 

Noii Politici  Europene de Vecinătate (PEV): 

 importanţa extinderii atât pentru UE, cât 

şi pentru statele cu care există frontiere 

terestre şi maritime comune
8
; 

 Interdependenţa politică şi economică cu 

vecinii Uniunii Europene; 

 Asigurarea coeziunii sociale şi a creşterii 

economice faţă de cetăţenii UE necesită 

aceeaşi obligaţie şi pentru „vecini”. 

Reacţia altor instituţiilor europene la 

iniţiativa privind „noua vecinătate” a fost 

pozitivă. Spre exemplu, Consiliul pentru 

Afaceri Generale şi Relaţii Externe, reunit pe 

18 martie 2003, a salutat această propunere a 

Comisiei, precum şi contribuţia Înaltului 

Reprezentant pentru Politica Externă a UE, 

Javier Solana. Pe baza acestora, dezbaterile în 

cadrul acestui Consiliu s-au axat pe câteva 

direcţii: 

 Unii reprezentanţi au accentuat 

necesitatea aplicării principiului 

diferenţierii în relaţii cu statele vecine; 

 în acelaşi timp, trebuiau utilizate aceleaşi 

metode faţă de aceste state bazate pe 

„valori comune” (drepturile omului, 

democraţia, supremaţia legii), precum şi 

obiective similare: migraţia, combaterea 

crimei organizate, economia de piaţă, 

dezvoltarea durabilă; 

 această iniţiativă trebuie separată de 

problema obţinerii statutului de membru 

al UE
9
.  

Discuţiile privind „noua vecinătate” au 

continuat şi pe 14 aprilie 2003 (în apropiata 

perspectivă a Conferinţei Europene de la 

Atena care urma sa aibă loc pe 17 aprilie 

2003), când Consiliul pentru Afaceri Generale 

şi Relaţii Externe a subliniat că extinderea este 

„unica oportunitate” pentru întărirea cooperării 

şi a interdependenţei cu statele care urmau să 

devină state vecine cu UE. Însă preşedinţia 

elenă a accentuat că „noua vecinătate” nu 

trebuie să decidă, în prealabil, problema 

viitorului statut de membru al UE
10

. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în 

cadrul PEV, oficialii europeni au propus 

modificarea politicilor promovate de UE în 

domeniul politic extern, securităţii, comerţului, 

dezvoltării, mediului ş.a. Mai târziu, pe 26 

martie 2003, delegaţia suedeză la Consiliul UE 

prin Secretariatul General a facut câteva 

propuneri privind „noua vecinătate”, cu 

adoptarea strategiei „de doi paşi” pentru Noii 

vecini”: 

1. fiind preocupaţi, în special, de problema 

lărgirii hotarului comun cu Rusia, 

dezvoltarea economică slabă a noilor 

vecini din Estul Europei, statele 

scandinave pledau pentru stimularea 

dezvoltării pe vectorul oriental odată cu 

lansarea unor proiecte în corelaţie cu 

aderarea mai multor state care urma să 

aibă loc în 2004 cu scopul elucidării 

consecinţelor pozitive ale extinderii 

UE
11

; 

2. UE trebuia să promoveze dezvoltarea 

comerţului şi a investiţilor, integrarea 

regională cu scopul de a reduce impactul 

criminalităţii organizate, traficului de 

fiinţe umane şi imigraţiei ilegale. 

Delegaţia suedeză propunea ca actorii-

cheie pentru înfăptuirea acestor acţiuni 
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de ordin local trebuie să fie autorităţile 

locale. 

La aceeaşi şedinţă a Secretariatului 

General al Consiliului UE, delegaţia 

finlandeză, la rândul său, a propus un nou 

cadru pentru relaţiile cu „noii vecini”. Poziţia 

finlandeză se fonda pe argumente destul 

întemeiate: instrumentele financiare existente 

în domeniul cooperării transfrontaliere sunt 

ineficiente din cauza că nu sunt destinate unor 

astfel de scopuri; în plus, coordonarea între 

programele comunitare sus-menţionate s-a 

dovedit a fi complicată
12

. Delegaţia finlandeză 

susţinea ca noul instrument trebuie să se 

bazeze pe programul INTERREG din cauza că 

acest program fondat pe principii de 

operativitate a fost cel mai eficient sprijin al 

cooperării transfrontaliere între statele 

membre; oricum, se propunea ca elementele 

acestui program să fie incorporate în noul 

sistem de cooperare cu „noii vecini”.  

O trasatură comună a poziţiilor acestor 

două state scandinave este şi pragmatismul în 

aprecierea „noilor vecini” în prespectiva 

aderării celor zece state în 2004; astfel, în 

ambele comunicate Republica Moldova, nu 

trebuia să fie inclusă în calitate de beneficiar al 

acestor programe comunitare, deoarece, la acel 

moment, nu exista hotar comun cu UE. 

Reacţia instituţiilor europene de tip 

interguvernamental a apărut destul de rapid. Pe 

10 aprilie 2003,  Preşedinţia UE a adresat o 

notă Consiliului  UE, în care se sublinia 

tendinţa UE de a-şi consolida relaţiile cu 

vecinii. Preşedinţia UE sublinia că va lua în 

consideraţie diversitatea regiunilor şi ţărilor 

vecine, precum şi obiectivele lor strategice. 

În continuare, Preşedinţia UE susţinea 

propunerea Comisiei UE de a diferenţia statele 

vecine prin intermediul planurilor de acţiuni în 

scopul aprecierii consistenţei şi credibilităţii 

stategiei UE dintre state. Consistenţa PEV se 

preconiza să fie analizată în coordonare cu 

organizaţiile şi instituţiile financiare 

internaţionale.  

Referindu-se la vecinii de Est într-o UE 

extinsă, Preşedinţia atenţiona că trebuie de 

diferenţiat politica vecinătăţii de posibilitatea 

obţinerii statutului de membru al UE în 

perspectiva de lungă durată. În plus, Uniunea 

Europeană ar trebui să se bazeze pe APC 

semnate cu statele din CSI pentru asigurarea 

securităţii şi prevenirea conflictelor. 

Preşedinţia recomanda ca pentru Ucraina şi 

Republica Moldova să se ofere oportunităţi de 

acces la Piaţa Unică a UE, cu includerea lor în 

politicile sectoriale. Aceste noi domenii de 

cooperare urmau să fie reflectate în planurile 

de acţiuni pe parcursul anului 2004. Acest 

document ar fi putut crea baza pentru 

semnarea unor noi Acorduri de Vecinătate în 

ultima fază
13

.  

Procesul extinderii favoriza nu doar 

creşterea interesului din partea UE pentru „noii 

vecini”, dar şi a contribuit la procesul 

activizării guvernelor statelor, care urmau să 

beneficieze de noua iniţiativă, fapt confirmat şi 

de Consiliul UE pe 13 octombrie 2003. La 

această reuniune oficialii europeni au ajuns la 

câteva concluzii: 

1. „statele partenere” au manifestat un 

interes deosebit pentru noua iniţiativă. În 

baza raportului comisarului Günter 

Verheugen, urma ca până la începutul 

anului 2004 Comisia, cu ajutorul 

Înaltului Reprezentant, Javier Solana să 

elaboreze propuneri detaliate pentru 

planuri de acţiuni cu scopul aprobării lor 

în iunie 2004; 

2. Consiliul a salutat comunicarea comisiei 

privind „instrumentul noii vecinătăţi”, în 

special, pentru cooperarea 

transfrontalieră, inclusiv cea 

transregională şi transnaţională; 

3. a fost susţinută iniţiativa Comisiei 

privind crerea programelor destinate 

realizării obiectivelor PEV în 

perspectiva creării unui „instrument de 

vecinătate” unic
14

. 

La 16  aprilie 2003, la Atena, zece state 

candidate din Europa Centrală şi de Est  

Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria  

au semnat Tratatul de aderare, pentru ca la 1 

mai 2004 să devină membri oficiali ai Uniunii 

Europene. Astfel, numărul statelor membre ale 

UE s-a extins la 25, însumând  o populaţie de 

circa 450 milioane de oameni. Următorul val 

preconizat de instituţiile europene pentru anul 

2007 urma să cuprindă Bulgaria şi România. 
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 *      * * 

După obţinerea independenţei, 

Republica Moldova a trecut de la simpla 

aspiraţie de integrare europeană la statutul de 

ţară vecină a Uniunii Europene. 

Iniţial, demersul proeuropean al 

autorităţilor de la Chişinău se manifesta 

inconsecvent, din cauza că Republica Moldova 

încerca să împace calitatea de membru a CSI 

cu opţiunea europeană

. Însă, după summit-ul 

statelor membre ale CSI de la Ialta – renumit 

prin ideea de a crea între cele patru mari state 

ale CSI (Rusia, Belarus, Kazahstan, Ucraina) 

un spaţiu economic comun fără a admite 

statele mici – Republica Moldova şi-a reiterat 

mai ferm aspiraţiile sale proeuropene. La 13 

noiembrie 2002, prin decret prezidenţial, a fost 

instituită Comisia Naţională pentru Integrare 

Europeană (CNIE), iar ulterior - Comisia 

Parlamentară pentru integrare europeană şi 

Departamentul pentru Integrare Europeană în 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Şeful 

statului Vladimir Voronin, în alocaţiunea sa, 

rostită la Atena în aprilie 2003, a subliniat că 

orientarea externă este pentru Republica 

Moldova nu doar revenirea la cultura şi 

civilizaţia europeană, dar şi un proces de 

racordare la standardele şi normele politico-

economice europene. 

Drept răspuns la lansarea PEV, 

Concepţia Integrării Europene a Republicii 

Moldova, prezentată la Bruxelles în septembrie 

2003, menţiona necesitatea aplicării diferenţiate 

a celor două concepte lansate în cadrul PEV, şi 

anume: „Europa Extinsă” şi „Vecinătatea”
15

.  

Deşi opţiunea proeuropeană a fost 

enunţată în mai multe rânduri de către oficialii 

moldoveni, politica externă a Republicii 

Moldova a fost mereu duplicitară. Procesul de 

luare a deciziilor este aproape în totalitate 

lipsit de transparenţă. De exemplu, elaborarea 

Concepţiei integrării Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană, care a fost menţionată 

mai sus, s-a tergiversat, iar varianta  trimisă 

Comisiei Europene (septembrie 2003) n-a fost 

                                                 

  La summit-ul statelor membre ale CSI de la Chişinău 

(octombrie 2002), Republica Moldova a lansat 

propunerea de a apropia standardele CSI de cele ale UE. 

văzută nici de membrii CNIE, nemaivorbind 

despre publicarea acestui document
16

. 

Decizia cu privire la adoptarea  

Planului Individual de Acţiuni dintre 

Republica Moldova şi UE (adoptată la finele 

anului 2003) este o realizare importantă a 

autorităţilor de la Chişinău. În prezent 

vehiculează ideea că Planul Individual de 

Acţiuni şi Strategia de Creştere Economică şi 

Reducere a Sărăciei sunt documentele de bază 

pentru viitorul Republicii Moldova
17

. În plus, 

aceste strategii vor aprecia calitatea guvernării. 

Dar, în acelaşi timp, Planul de acţiuni este 

calificat de anumiţi politicieni ca rezultat  

nesemnificativ, comparativ cu ceea ce au 

obţinut statele din vestul Peninsulei Balcanice 

în Procesul de Stabilizare şi Asociere. 

Pentru a preîntâmpina o comparare a 

Republicii Moldova cu celelalte state beneficiare 

de PEV, diplomaţia de la Chişinău a insistat în 

cadrul acestei Concepţii pe ideea acceptării 

Moldovei ca parte a Procesului de Stabilizare şi 

Asociere pentru Europa de Sud-Est, împreună cu 

alte state balcanice. Însă, funcţionarii europeni 

refuzau în mod ferm această schimbare pentru 

Republica Moldova, cerând mai multe acţiuni în 

realizarea prevederilor înţelegerilor existente. 

Drept dovadă a pragmatismului părţii 

europene ne poate servi şi faptul că 

Parlamentul European (PE) la şedinţa din 18 

decembrie 2003 a adoptat o rezoluţie 

referitoare la Republica Moldova. Legislatorii 

europeni atenţionau asupra faptului 

administrării slabe şi lipsei controlului 

democratic eficient asupra conducerii 

Republicii Moldova, nivelului înalt de corupţie 

în economie, lipsa veniturilor din impozite şi a 

controlului frontierei de est, sistemul social 

ineficient care face din Republica Moldova cea 

mai săracă ţară a Europei
18

. Cu toate acestea, 

parlamentarii europeni invitau guvernul 

Republicii Moldova să respecte principiile 

democratice, drepturile omului, să intensifice 

procesul de reforme economice şi sociale, în 

special, măsuri eficiente împotriva corupţiei, 

dreptul societăţii civile şi a opoziţiei politice să 

exercite drepturile constituţionale şi obligaţiile 

sale. În plus, deputaţii europeni considerau că 

soluţionarea rapidă a conflictului transnistrean 

va contribui, în mod considerabil, la 
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stabilizarea economiei moldoveneşti şi la 

consolidarea democraţiei. Pentru aceasta, 

precum a stabilit PE, era necesar ca guvernul 

şi opoziţia să se pronunţe în comun referitor la 

aspiraţiile europene ale Republicii Moldova
19

. 

Astfel, deputaţii europeni prin rezoluţia 

din decembrie 2003 au adoptat o poziţie critică 

faţă de guvernul Republicii Moldova, cerând 

mai multe acţiuni îndreptate spre 

democratizarea ţării şi crearea mecanismelor 

normale pentru funcţionarea economiei de 

piaţă. În plus, PE acorda o atenţie sporită 

sistemului social, care ar fi ridicat nivelul de 

trai şi încrederea cetăţenilor în viitorul lor. 

În continuare, pe 24 februarie 2004, la 

Bruxelles a avut loc a şasea reuniune a 

Consiliului de cooperare între UE şi Republica 

Moldova prezidată de Dick Roche, prim-

ministrul al Irlandei, aflat în funcţia de 

preşedinte al Consililui, prim-ministrul 

moldovean, Vasile Tarlev, şi, din partea 

Comisiei Europene, comisarul Günter 

Verheugen. La această reunine a Consiliului 

de Cooperare a fost subliniată importanţa 

apropiatei exdinderi a UE pentru consolidarea 

interdependenţei politice şi economice între 

UE–Republica Moldova
20

. În continuare, 

Consiliul de Cooperare UE–Republica 

Moldova a salutat extinderea APC asupra 

noilor zece state membre, care urmau să adere 

la UE la 1mai 2004, însă partea europeană 

cerea ratificarea de către Moldova a 

protocolului de extindere a APC în termen cât 

mai restrâns. 

În ce priveşte PEV, ambele părţi au 

căzut de acord că aceasta oferă un cadru 

ambiţios şi real pentru întărirea relaţiilor dintre 

UE şi Republica Moldova. PEV permite 

Republicii Moldova să beneficieze din plin de 

procesul de extindere. Partea europeană a 

subliniat necesitatea implementării Planului de 

Acţiuni pentru infăptuirea reformelor politice, 

administrative şi economice
21

. Acest fapt este 

extrem de important deoarece unii funcţionari 

europeni, precum şi unele instituţii europene 

înţelegeau în mod eronat că Planul de Acţiuni 

este rodul unor eforturi ai părţii moldoveneşti, 

impus într-o anumită măsură UE, care n-are 

nici o legătură cu acest plan.  Este necesar de 

amintit faptul că acest Plan de Acţiuni era 

menţionat în comunicatul Comisiei Europene, 

care a propus statelor membre noua PEV.  

În continuare, partea europeană a 

reiterat importanţa soluţonării diferendului 

transnistrean afirmând disponibilitatea de a se 

angaja prin diferite instrumente să susţină 

Republica Moldova în acest proces prin 

intermediul OSCE. Funcţionarii europeni 

considerau că UE a favorizat opţiunea 

rezolvarii conflictului pe cale paşnică prin 

statutul său de observator la Comisia 

Constituţională Comună, şi, din cauza lipsei 

progresului în procesul de negocieri, la 23 

februarie 2004 a interzis eliberarea vizelor 

pentru liderii transnistreni. 

Ambele părţi au stabilit drept scop 

comun colaborarea în domeniul Afacerilor 

Interne şi al Justiţiei, în special: managementul 

migraţiei în contextul PEV, susţinerea din 

partea UE în lupta cu spălarea banilor, precum 

şi stabilirea strategii naţionale anti-drog şi 

implemetarea ei la nivel naţional. 

Documentul reflectă şi tendinţa UE de 

a spori controlul hotarelor şi asupra regimului 

vamal. UE încuraja cooperarea Republicii 

Moldova cu statele vecine în domeniul vamal 

şi schimbul eficient de informaţii privind 

circulaţia de bunuri. 

Partea europeană a reiterat necesitatea de a 

îmbunătăţi climatul de afaceri din Republica 

Moldova în cooperare strânsă cu UE şi 

instituţiile monetare internaţionale. UE a 

solicitat părţii moldoveneşti să urgenteze 

măsurile de combatere a corupţiei, 

implementarea legislaţiei cu privire la dreptul 

la proprietate, inclusiv cea intelectuală, 

introducerea standardelor compatibile cu cele 

europene pentru ca UE să poată promova 

accesul Republicii Moldova pe Piaţa Internă, 

precum şi acordarea preferinţelor comerciale 

cu condiţia îndeplinirii obligaţiunilor 

Republicii Moldova faţă de Organizaţia 

Mondială a Comerţului (OMC)
22

. 

Consiliul de Cooperare a stabilit 

importanţa armonizării legislaţiei 

moldoveneşti cu acquis-ul comunitar, drept 

element-cheie în asigurarea implementării 

APC în cadrul PEV. 

Uniunea Europeană a informat 

Republica Moldova despre decizia Consiliului 
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UE din 25 februarie 2003 de a majora, în 

contextul PEV, aportul Băncii Europene de 

Investiţii pentru vecinii din Est la 500 milioane 

Euro pentru perioada 2004-2006. Drept 

urmare, partea europeană dorea să controleze 

implementarea angajamentelor asumate de 

Republica Moldova în contextul PEV. 

Este important de subliniat că 

instituţiile supranaţionale joacă un rol de 

avangardă în procesul apropierii cu statele 

vecine. Instituţiile europene de tip 

interguvernamental, de asemenea, susţineau 

promovarea politicii de vecinătate. Drept 

urmare, Consiliul European din 17-18 iunie 

2004 a hotărât că vor beneficia pe deplin de 

PEV doar statele vecine care promovează 

valorile democratice. 

Organele de stat ale Republicii 

Moldova încercau să efectueze mai multe 

prevederi declarate anterior, însă în realitate 

acţiunile acestora se reduceau la măsuri cu 

caracter simbolic. Spre exemplu, prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova la 

sfîrşitul anului 2004 a fost instituită misiunea 

diplomatică a Moldovei pe lîngă UE. 

În anii 2004-2005 PEV a intrat într-o fază de 

expectativă. Cauzele tergiversării în procesul 

realizării politicii de vecinătate de către UE ar 

fi următoarele:  

1. Uniunea Europeană a fost nevoită să-şi 

concentreze eforturile asupra 

formalităţilor legate de aderarea celor 

zece noi membri la 1 mai 2004; 

2. refuzul Olandei şi Franţei de a aproba 

Constituţia Europeană, funcţionarii 

europeni fiind nevoiţi să se axeze pe 

rezolvarea problemelelor legate de 

aceste manifestări ale 

„europesimismului”; 

3. schimbarea componenţei Comisiei 

Europene, responsabile de elaborarea 

documentelor oficiale; 

4. problemele cu care s-au confruntat 

statele est-europene, în special, Ucraina; 

acestea fiind principalele beneficiare ale 

politicii de vecinătate; 

5. prevederile documentelor semnate 

referitor la PEV nu au avut acoperire 

financiară pentru sprijinirea diferitor 

programe. 

Doar după o pauză considerabilă, pe 24 

octombrie 2006, a fost emis Regulamentul 

1638/2006 al PE şi al Consiliului UE care 

stabilea prevederile generale privind 

Instrumentul de Parteneriat şi Vecinătate 

Europeană. Acesta se referea la articolele  179 

şi 181a al Tratatului privind Comunităţile 

Europene, acţionând în conformitate cu 

articolul 251 al Tratatului. Funcţionarii 

europeni subliniau importanţa promovăriii 

PEV în coerenţă cu obiectivele şi principiile 

Politicii de Dezvoltare a Comunităţii Europene 

conturate în Declaraţia comună intitulată „ 

Consensul European de Dezvoltare” adoptat la 

20 decembrie de către Consiliul UE, PE şi 

Comisia Europeană
23

. Regulamentul din 24 

octombrie 2006 conţine 32 de articole. În art. 1 

sunt evidenţiate subiectul şi scopul general al 

Regulamentului cu referinţă la stabilirea 

Instrumentului de Vecinătate şi Parteneriat de 

care beneficiază statele partenere prezentate în 

anexa documentului: Algeria, Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, 

Iordania, Liban, Livia, Moldova, Maroc, 

Autoritatea Palestiniană, Federaţia Rusă, Siria, 

Tunisia, Ucraina
24

. 

În art. 2 al Regulamentului sunt 

prezentate obiectivele asistenţei comunitare, în 

primul rând, impulsionarea cooperării şi 

integrării economice între UE şi statele 

partenere prin implemetarea APC, acordurilor 

de asociere şi a altor acorduri existente sau 

care vor apărea pe viitor între aceste părţi. 

Regulamentul prevedea că Parteneriatul 

trebuie să fie co-finanţat de ambele părţi, iar 

pregătirea, implementarea şi monitorizarea 

programelor şi a proiectelor să fie efectuată la 

nivel regional şi local (art. 4)
25

. 

Astfel, putem afirma că se observă o 

anumită dinamizare a procesului de luare a 

deciziilor la nivelul instituţiilor europene 

privind PEV, abia după depăşirea treptată a 

crizei în jurul Constituţiei europene şi 

rezolvarea ultimilor formalităţi pentru aderarea 

Românei şi Bulgariei la UE. 

În literatura de specialitate există mai 

multe puncte de vedere privind Politică 

Europeană de Vecinătate. Spre exemplu, Dov 

Lynch, cercetător la Institutul Uniunii 

Europene de Studii de Securitate, într-o lucrare 
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ştiinţifică consacrată nemijlocit PEV
26

, 

considera că extinderea UE din 2004 şi 

proiectul Constituţiei Europene au avut un 

impact major asupra formulării PEV din mai 

multe cauze: 

 noile state membre ale UE au diferite 

interese comparativ cu vechii membri; 

 UE va avea hotare comune cu Belarus, 

Ucraina, Rusia şi Moldova pentru care 

trebuie promovate de urgenţă politici 

noi; 

 În anii 90 politica externă a UE s-a 

concentrat în jurul problemei aderare/ne-

aderare, ceea ce s-a schimbat, precum 

consideră cercetătorul, din cauza că UE a 

devenit un actor mai împlinit în 

domeniul politicii externe, capabil să 

evite dihotomia menţionată mai sus, 

evidenţiind raţia de activitate prin 

promovarea intereselor sale; 

 cu toate că Politica externă şi de 

securitate comună (PESC) promovată de 

către UE, a eşuat în Irak, în 2003 UE a 

devenit actor în domeniul securităţii 

odată cu operaţiunile din Balcani şi 

Africa. Criza irakiană a favorizat 

aprobarea Strategiei de Securitate, care 

are drept obiectiv principal existenţa la 

periferia UE a unor state „bine 

guvernate”. 

Conform opiniei acestui autor, vecinii 

din Est (cu excepţia Rusiei) formează un trio 

incomod: un stat autoritar [Belarus], Ucraina 

care îşi pierde vocaţia europeană declarată şi 

Republica Moldova divizată de conflict. 

Limitele, după opinia aceluiaşi cercetător, care 

neutralizează dorinţa şi capacitatea de acţiune 

a statelor vecine, sunt următoarele: 

1. tranziţia complicată şi nivelul înalt de 

corupţie care cuprind domeniul public şi 

cel privat; 

2. administraţie şi instituţii ineficiente, care 

limitează capacitatea lor de a utiliza 

ajutoarele externe şi efectuarea 

reformelor profunde; 

3. aceste state sunt divizate, fiind măcinate 

între Est şi Vest (în cazul Moldovei se 

observa această divizare chiar din punct 

de vedere fizic)
27

. 

În fine, Dov Lynch consideră că PEV 

răspunde problemei promovării valorilor şi 

intereselor UE în favoarea vecinilor, fără a 

oferi statutul de membru. 

Annely Ute Gabanyi, cercetător principal la 

Institutul German pentru Relaţii Internaţionale 

şi Securitate din Berlin, în articolul său privind 

perspetivele Republicii Moldova în cadrul 

PEV, opinează că Republica Moldova, 

devenind vecin nemijlocit al UE, este un stat 

care „pare să genereze toate riscurile 

menţionate în Documentul Strategiei de 

Securitate al UE din 2003”
28

. În continuare, 

autorul recunoaşte că „Moldova 

independentă... nu a primit acelaşi sprijin 

occidental pentru a se apropia de NATO şi 

UE, precum statele baltice”. Cercetătorul 

german consideră că Republica Moldova, în 

noul mediu geopolitic din spaţiul CSI, este 

pentru UE un câmp de testare al PESC 

(Politicii Externe şi de Securitate Comună), şi 

în cazul eşecului acestei politici există un mare 

risc de pierdere a credibilităţii UE în faţa 

statelor vecine
29

. 

Cercetătorul român, Iulian Chifu, 

referindu-se la PEV, arată că obiectivele 

acesteia se vor schimba odată cu transmiterea 

preşedinţiei UE Republicii Federale Germania 

(decembrie 2006). În opinia lui I. Chifu, 

obiectivele reînnoite ale PEV trebuie să creeze 

carcasă pentru cooperarea destinată să 

consolideze aria de stabilitate, securitate şi 

prosperitate la hotarele UE
30

. Referindu-se la 

Comunicatul Comisiei din martie 2003, 

autorul menţionează că pentru prima dată în 

istorie se oferea un parteneriat privilegiat din 

partea UE, inclusiv accesul la Piaţa Internă. 

Cercetătorul român propune reformularea şi 

reformarea PEV, numită şi „PEV plus”. 

Dimensiunile „PEV plus” sunt următoarele: 

a. hotarele Europei: politica uşilor 

deschise; 

b. specializarea PEV, în special, 

dimensiunii de Est; 

c. noile provocări şi complexităţi: politica 

de securitate; 

d. dimensiunea energetică: valoarea 

adăugată a regiunei Mării Negre; 

e. justiţie şi afaceri interne: controlul 

asupra hotarului estic; 
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f. contrabanda şi eschivarea de la 

achitarea taxelor; 

g. piaţa de muncă: între migraţia ilegală şi 

circulaţia liberă; 

h. conflictele îngheţate: spre o soluţie 

corectă şi durabilă; 

i. rolul României (la fel ca şi cel al 

Poloniei) în bazinul Mării Negre pentru 

realizarea PEV în cadrul concertului 

european; 

j. noile instrumente de monitorizare şi 

capacităţi de eficienţă care vor aprecia 

progresul în reforme, progresul în 

diferite politici comparativ cu cele 

europene, în aplicarea Planului de 

Acţiuni. 

Astfel, autorul român reformula 

majoritatea tezelor prezente într-un studiu 

precedent
31

, care printre avantajele bilaterale 

ale „noii vecinătăţi”, atenţiona ca PEV 

„trezeşte asocieri neplăcute cu politica 

„vecinătăţii apropiate” a Rusiei”, iar atât timp 

cât Republica Moldova şi Ucraina vor fi 

plasate alături de Siria sau Maroc, PEV va fi 

doar „un eufemism” pentru a desemna „ne-

Europa”. 

Potrivit Irinei Taran, conferenţiar 

universitar la Universitatea de Stat din 

Moldova, vecinătatea cu UE este prezentată de 

către conducerea de la Chişinău exclusiv 

pozitivă, efectuându-se o muncă activă pentru 

crearea unor relaţii de bună vecinătate cu 

UE
32

. Efectele negative referitor la apropierea 

hotarelor UE de Republica Moldova nu se 

afişează, iar acţiuni pentru minimizarea acestui 

impact practic lipsesc. Între aceste consecinţe 

negative, precum subliniază în continuare 

aceeaşi cercetătoare, se numără trasarea 

hotarului zonei „Schengen” între România şi 

Republica Moldova.
 

Politica „centrismului” UE se reflectă 

anume în iniţierea în 2003 a PEV faţă de 

statele din CSI de vest, inclusiv Republicii 

Moldova, care prevede crearea aşa-numitului 

„cerc de prieteni” ai UE cu care va menţine 

relaţii strânse, însă aceste state vor fi lipsite de 

şansa de adera la UE. Interesele nu prea 

distinse ale UE privind relaţiile de bună 

vecinătate nu corespund năzuinţelor Republicii 

Moldova, şi, prin urmare, aceasta trebuie să 

ceară recompensă pentru funcţile atribuite de 

către UE. 

Alt cercetător din Republica Moldova, 

Radu Gorincioi este de părerea că neînţelegerea 

corectă a noilor realităţi geopolitice şi a locului 

Moldovei în noua arhitectură regională a dejucat 

din nou planurile diplomatice ale Chişinăului,  

iar  procesul de integrare europeană s-ar putea 

dovedi mai puţin complicat dacă Republica 

Moldova îşi va dezvolta relaţiile sale cu UE pe 

două nivele: de actor instituţional unitar şi la 

nivel de conglomerat de actori, ţinînd cont de 

interesele şi temerile care există în statele 

membre
33

. 

Politica noii vecinătăţi are puncte 

comune cu conceptul Europei lărgite, care în 

opinia unor politologi, ar trebui să devină 

subiectul unei „doctrine Monroe Europene 

amicale, desigur ajustată la Europa secolului al 

XXI-lea...”
34

. Politica noii vecinătăţi nu este 

altceva decât o nouă abordare a relaţiilor UE 

cu noii săi vecini care se reduce la cuvintele 

preşedintelui Comisiei Europene Romano 

Prodi: „Uniunea Europeană doreşte să ofere 

noilor săi vecini toate avantajele de care 

beneficiază statele membre, exluzând  

participarea la procesul de luare a deciziilor”
35

.  

Astfel, prin politica noii vecinătăţi, UE 

încearcă să contribuie la scoaterea Moldovei şi 

Ucrainei din sfera de influenţă a Rusiei, deşi 

iniţial oficialii europeni au afirmat în mod 

deschis că noii vecini nu ar trebui să adere la 

UE cel puţin în următorii zece ani. Crearea 

unui spaţiu economic comun cu UE ar oferi 

acestor ţări noi şanse în faţa provocărilor 

procesului de globalizare.   

Putem trage concluzia că, în pofida 

intensificării relaţiilor dintre Republica 

Moldova şi UE, precum şi cu ţările Europei 

Centrale şi de Est, în rândurile cetăţenilor 

Moldovei se generalizează sentimentul unei 

izolări tot mai mari de restul Europei. Deşi una 

din prioritaţile PEV este intensificarea 

contactelor umane, procesul de extindere a 

zonei Schengen şi de securizare a frontierelor 

crează mari dificultăţi în promovarea 

cooperarii transfrontaliere. 

PEV poate fi considerată un compromis între 

dorinţa noilor state vecine cu UE  de a deveni 

membre ale Uniunii şi limitele UE de a absorbi 



 

 35 

noi membri. Aplicarea ei va duce la conturarea 

unei regiuni pan-europene şi mediteraneene, 

organizată după modelul cercurilor 

concentrice, conform ideii lui Jacques Delors 

promovate din anii 80 ai secolului al XX-lea.
 

În politica UE faţă de Republica 

Moldova se observă anumite momente 

discordante cu documentele bilaterale 

semnate. Astfel, în Comunicatul Comisiei 

Europene din 11 martie 2003 se menţonează 

că relaţiile UE cu Ucraina, Belarus şi Moldova 

vor fi dezvoltate luând în considerare relaţiile 

prioritare ale UE cu Rusia. Uneori, UE susţine 

în mod pasiv politica neoimperialistă a Rusiei 

faţă de republicile ex-sovietice, ceea ce 

contravine nu numai intereselor naţionale ale 

acestor ţări, dar şi celor ale întregii Uniuni 

Europene, dacă nu şi întregului continent 

european. 

Evoluţia PEV condiţionează accesul pe 

piaţa internă a UE de evoluţia reformelor 

interne şi procesul democratizării a statelor 

vecine. Această cerinţă, însă, nu pare suficient 

de concludentă, deoarece prin condiţii similare 

au trecut statele din regiunea Maghreb, care nu 

au cunoscut schimbări esenţiale în caracterul 

regimurilor politice existente. În plus, 

promisiunile UE privind alocarea unor fonduri 

financiare importante spre susţinerea „noilor 

vecini” s-au dovedit a fi nerealizate, cel puţin 

până la sfârşitul anului 2006, din cauza 

complicaţiilor survenite în procesul finalizării 

a ultimei extinderi a UE, precum şi începerea 

unui nou ciclu de finanţare bugetară abia după 

anul 2007, care, probabil, şi va putea susţine 

real noile iniţiative europene. 

Oricum, putem trage concluzia că 

relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova 

şi UE au devenit mai intense odată cu lansarea 

PEV. Realizarea prevederilor documentelor 

oficiale şi, în special, a Planului de Acţiuni va 

apropia real Republica Moldova de UE, nu 

doar din punct de vedere geografic. În acest 

proces, ambele părţi poartă o responsabilitate 

sporită pentru viitorul procesului aprofundării 

şi extinderii integrării europene în regiunea 

Mării Negre. 
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Summary 

The present article represents a try to analyze the 

European Neighbourhood Policy promoted by EU 

towards to the Republic of Moldova.  This study 

elucidates the problems connected to the first results of 

Moldavian-European cooperation on a new qualitative 

level within “the new neighbourhood”, the 

inconsistency to promote the foreign policy and pro-

European orientation declared by the Moldavian 

Government, and also the unrealized requirements 

regarding the democratization and economic 

modernization of the Republic of Moldova. 

 

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И ПРОБЛЕМА 

СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

Липчану Ала 

Старший преподаватель, зав. каф. немецкой филологии 

КГПУ им. И. Крянгэ 

Денисова Эмиллия 

доктор педагогических наук 

 

Combination of different situations of 

individual teaching gives us possibility to use 

in educational process the whole row of new 

exercises and teaching methods of oral speech 

development. 

 Situations of verbal communication 

reflect definite educational theme and they are 

built around lexical – grammatical theme. 

 Material of the situation is interesting 

and earrees out the process of verbal 

communication by means of system of stimuls. 

 В целях дальнейшего 

совершенствования высшего образования 

предусматривается оснащение учебных 

заведений современным оборудованием 

современными технологиями обучения. 

Это определяет основную задачу высшей 

школы – улучшение качества подготовки 

специалистов. Особое внимание уделяется 

использованию автономного  обучения  как 

одному из новейших  комбинированных и 

информационных средств. 

 Обобщая имеющийся  опыт 

использования (проведения) автономного 

обучения в комплексе с сопутствующими и 

вспомогательными методическими 

приемами, мы покажем специфику  его 

использования для активизации процесса 

овладения устной речью студентов 1 курса 

классификацию учебных ситуаций и 
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систему управления речевой деятельности 

студентов. 

 Обучение немецкому языку на 

первом курсе имеет своеобразные 

особенности. Это выражено в 

необходимости изучать систему немецкой 

речи в сочетании с концентрически 

расположенным языковым материалом, 

соблюдая при этом правильное 

соотношение сознательных и 

подсознательных видов работы, 

продуктивных и рецептивных видов 

речевой деятельности. 

 Использование автономного 

обучения способствует созданию 

искусственной коммуникативной  среды и 

обеспечивает реализацию на учебных 

занятиях основных  функций языка как 

средства общения  (номинативной, 

указательной и контактной.) 

 Обучение на первом курсе 

языкового вуза определяется 

психологическими особенностями 

обучающихся. Этот возраст 

характеризуется сформированным 

логическим мышлением, способностью  

подходить изучаемым явлениям. Однако, 

этому возрасту свойственна 

медлительность к выработке навыка 

активной речевой деятельности. 

 По мнению психологов, начальный 

период обучения характеризуется сильной 

обще учебной мотивацией. Использование 

автономного  обучения расширяет 

возможности реализации в процессе 

обучения действенной мотивации, основой  

которой является потребность в овладении 

иноязычной речью. Эта потребность 

должна осознаваться и иметь личностный  

смысл для студента. Использование 

автономного обучения позволяет решить 

проблему учебной мотивации в двух 

планах: формы работы интересны, 

оживляют учебный процесс, а система 

заданий – стимулов побуждает студентов к 

активному говорению и использованию 

полученных ранее знаний.  

 Автономное обучение создает  

атмосферу коллективной познавательной 

деятельности, контролируемой и 

направляемой педагогом, приобщает 

студентов  к активной разговорной 

практике с использованием  полученных на 

учебных занятиях знаний.  

 Овладение устной речью на уровне 

действий предполагает создание 

коммуникативной среды, моделирование 

ситуаций общения во время автономного 

обучения. При моделировании учебного 

процесса используются различные качества 

общения в условиях выполнения 

полноценных мотивированных действий. 

 Для обеспечения условий общения и 

создания атмосферы активной речевой 

деятельности используется система 

стимулов, которые служат поддержанию и 

реализации учебных и личностных 

мотивов. Стимулы имеют различные 

формы: стимулы инструкции, стимулы 

ситуации, смешанные вербально – 

ситуативные стимулы и другие. 

Автономное обучение является идеальной 

моделью коммуникации в виде образца и в 

функции системы стимулов, 

обеспечивающих и поддерживающих 

естественную мотивацию. 

 В рамках  автономного обучения 

используются разнообразные формы и 

методы которые обеспечивают высокую 

эффективность в учебном процессе: прежде 

всего ситуации, созданные на занятии, 

отражают реальное речевое общение. 

 Ситуации автономного обучения 

способствуют активному восприятию 

учебного материала через сочетание 

вербального функционального действия. 

Создавая эффект действия,  автономное 

обучение превращается в средство 

вовлечения студентов в процесс речевой 

деятельности. Здесь осуществляется 

непрерывная цепь коммуникативных  

взаимодействий студентов, участников 

ситуаций, между собой и с преподавателем. 

В этой связи автономное обучение следует 

рассматривать как одно из эффективных 

средств осуществления информационных 

коммуникативных процессов, где общения 

при помощи слова и действия делает 

возможным целенаправленное восприятие 
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иноязычного материала. Опираясь на 

данные психологии, можно говорить о 

положительном  влиянии автономного 

обучения на развитие памяти, внимания, 

восприятия и интереса студенческой 

аудитории. 

 Автономное обучение, в силу своей 

специфики введения речевого материала, 

обеспечивает самоконтроль говорящего, 

который можно расценивать как один из 

показателей уровня владения устной 

иноязычной речью, и способ овладения 

речевыми умениями и навыками. 

Эффективность самоконтроля  в общении 

определяется характером прямых и 

обратных связей, то есть тех 

побудительных импульсов – заданий, 

которые посылаются в аудиторию, и 

реакцией студентов на эти задания. 

 Коммуникативное взаимодействие 

осуществляет на двух уровнях: на уровне 

звучащей речи и на личностном. 

 Автономное обучение, в 

зависимости от конкретных задач, может 

быть представлено в ряде комплексных 

форм обучения: 

1. аудитивное обогащение материала; 

2. совмещение традиционных и 

современных форм обучения; 

3. полное автономное обучение; 

Сочетание в процессе автономного 

обучения нетехнических и технических 

средств обучения служит одной цели – 

научению устной речи, вносит 

разнообразие в учебный процесс и 

содействует его актуализации. 

Для организации эффективного 

обучения с помощью автономного 

обучения выявляется то звено, которое 

определяет учебно – познавательный 

процесс в целом. Обеспечение 

эффективности работы в автономном 

обучении определяет наличием учебных 

ситуаций. Психологи определяют ситуацию 

как совокупность условий, речевых и 

неречевых, создаваемых в аудитории и 

обеспечивающих осуществление речевого 

действия с помощью разных стимулов. 

Ситуация имеет специфические черты: 

она отражает определенную учебную 

тематику, но не повторяет учебное пособие 

по содержанию и строится вокруг 

определенной грамматической модели. 

Ситуация имеет четкий последовательный 

план и содержит своеобразную проблему. 

Ситуация содержит компоненты 

(целевая установка, поставленная перед 

студентами), способствующие выполнению 

учебных задач по обучению устной речи. 

Содержание ситуации должно быть 

информативно и занимательно, что будет 

стимулировать поддержание интереса, В 

ней должна сочетаться  эмоциональность 

речи с мимикой, жестикуляцией, что будет 

обеспечивать процесс реальной 

коммуникации. В дальнейшем приведем 

ряд примеров), способствующих 

выполнению учебных задач по обучению 

устной  и частично письменной речи.     

A. Kreative Situationen die die 

Kommunikation anregen. 

1. Sie sind in Heidelberg im Urlaub. Sie 

suchen ein Einzelzimmer mit Bad und 

WC für zwei Nächte. Sie haben nicht 

reserviert. 

2. Schreiben Sie eine Anzeige. Sie suchen 

ein Wohnzimmer. 

3. Sie telefonieren mit Ihrer Kollegin. 

Den Hörer nimmt aber Ihr Vater ab. 

4. Sie sind Tourist in Nürnberg. Was 

sagen und fragen Sie? 

5. Spielen Sie Einkaufsdialoge. 

6. Machen Sie Interviews im 

Stadtzentrum. 

7. Stellen Sie eine Person aus Ihrer 

Gruppe vor. 

8. In der Stadt oder auf dem Land leben. 

Diskutieren Sie in der Gruppe. Führen 

Sie Pro- und Gegenargumente. 

9. Sie Treffen jemanden aus Ihrem 

Studienkurs zufällig auf dem Markt. 

10. Sie treffen eine Kollegin oder einen 

Kollegen von früher zufällig in einem 

Café. 

11. Sie treffen eine Freundin oder einen 

Freud zufällig auf einer Party. 
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12. Machen Sie eine Skizze von einem 

Gebäude: Ihre Wohnung, Ihre 

Universität und sprechen Sie im Kurs. 

13. Sprechen Sie über die Kulturen und 

Nationalitäten Ihres Landes. 

B1.1.  Ordnen Sie den  Dialog (zwischen der 

Kundin und der Verkäuferin.) 

 

  Ja, er passt gut. Was kostet der Rock denn? 

Guten Tag. Ich suche einen Rock. Welche 

Farbe haben Sie denn gern? Ach, ich weiß 

noch nicht. Hier sind die Umkleidekabinen. 

Schwarz. Vielleicht auch dunkelgrün. 

 

B1.2. Setzen Sie den Dialog fort. 

B2.    Bitte fragen Sie! 

Welcher Brunnen ist das? – der schöne 

Brunnen in Nürnberg. 

- Das ist rot. 

- Die Stadt heißt Frankfurt. 

- Apfelkuchen. 

- Ich glaube Größe 40 

- Das ist Zitroneneis. 

B3.   Was dürfen Kinder, was dürfen Sie 

nicht? 

         Was wollen Sie, was wollen Sie nicht? 

B3.1. Verbinden Sie 

- bis spät spazierengehen. 

- Auto fahren 

Was wollen Kinder    - laut Musik hören. 

- viel Eis Essen                                Das 

dürfen Kinder nicht. 

- Grammatik lernen 

- die Hausaufgabenmachen 

- rauchen 

- fernsehen 

- im Haushalt arbeiten 

- viel Schokolade essen 

- Kinder wollen viel Eis essen. 

C. Setzen Sie die Sätze mit 

Konjunktionen(und,aber,denn) und Adverbien: 

gut, gefährlich, langweilig, schädlich, 

anstrengend, unerträglich, spannend, fort . 

z.B: Kinder wollen viel Eis essen, denn das 

schmeckt. 

       Kinder dürfen nicht bis spät spazieren 

gehen, denn das ist gefährlich. 

 

D. Projektarbeit: Chisinau – unsere Stadt. 

1. Was gibt es in Chisinau? Sammeln Sie 

Ihre Ideen?  

2. Wählen Sie ein Projektthema und 

arbeiten Sie in Gruppen: zB. Studium, 

Museen, Altersheim, Naturschutz, 

Bedienungsleistungen, 

Gesundheitswesen. 

3. Sammeln Sie Informationen (Sprechen 

Sie mit Leuten, bringen Sie Prospekte 

mit.) 

4. Schreiben Sie Texte zu Ihrem Thema, 

machen Sie eine Collage oder eine 

Wandzeitung. 

E Stellen Sie ihre Arbeit im Kurs vor. 

1. Projektarbeit: Meine Teilnahme am 

Jugendcamp in Sonnenberg 

(Deutschland). 

a. Leute in Sonnenberg 

kennenlernen. 

b. Mit Freunden ausgehen. 

c. In Sonnenberg arbeiten wollen ( 

als was?) 

d. Eine Wohnung suchen.  

e. Das Museum besichtigen. 

f. Im Zentrum spazieren gehen. 

g. Fotos machen. 

F. Berufe raten 

Sprechintentionen: über Arbeitsbedingungen 

in verschiedenen Berufen sprechen. 

Fertigkeiten: Sprechen, hören. 

Wortschatz: Wortfelder „berufliche 

Tätigkeiten“ und „Arbeitsbedingungen“. 

Teilnehmerzahl: Gruppen bis zu 20 Personen. 

Ungefähre Spieldauer: 15 bis 20 Minuten. 

 

Redemittel: 

Arbeitest du /Arbeiten Sie im Freien? 

in einer Werkstatt? 

in einem Büro? 

 in einer Praxis? 

 in/bei…     ? 

 im Sitzen? 

 im Stehen? 

 auch abends? 

 auch nachts? 

 allein? 

mit Kollegen / Kolleginnen zusammen? 
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Verdienst du / Verdienen Sie  viel Geld? 

                                             wenig Geld? 

 

Hast du / haben sie?  

       einen ruhigen Arbeitsplatz?  

       einen lauten Arbeitsplatz? 

       am Wochenende frei? 

       eine Berufsausbildung gemacht? 

        eine Berufsschule besucht? 

       an einer Universität studiert? 

 

Spielvorschlag 

Jeder Mitspieler erhält eine Karte mit der 

gezeichneten Darstellung eines Berufes. Die 

Teilnehmer dürfen sich ihre Karten auf keinen 

Fall zeigen. Jeder Beruf ist im Kurs zweimal 

vertreten. Die Mitspieler haben nun die 

Aufgabe, durch Herumfragen, ihren Partner, 

der denselben Beruf ausübt, zu finden. Sie 

bewegen sich also gleichzeitig frei im Raum 

und stellen sich gegenseitig Fragen, die jedoch 

so gestellt sein müssen, dass sie nur mit „Ja“ 

oder „Nein“ beantwortet werden können (siehe 

Redemittel). Es ist nicht erlaubt, mit der 

direkten Frage  nach dem Beruf zu beginnen. 

Da jeder nach dem Beruf fragt, von dem er 

selbst eine Zeichnung  in der Hand hält, 

beinhalten die gestellten Fragen 

gewissermaßen eine Beschreibung des 

„eigenen“ Berufes. Es geht also nicht darum, 

den Fragenkatalog der Redemittel 

abzuarbeiten. 

 Bei 10 Berufsarten   können maximal 

20 Personen am Spiel teilnehmen. Bei weniger 

Teilnehmern werden paarweiseentsprechend 

weniger Karten ausgegeben. Ist die 

Teilnehmerzahl ungerade , wird entweder ein 

Beruf nur einmal ausgegeben – ein Teilnehmer 

fragt sich durch, findet jedoch keinen Partner - 

, oder ein Beruf wird dreimal ausgegeben – es 

sind also in diesem Fall auch die Paare zu 

befragen, die sich bereits gefunden haben.  

Таким образом, ситуация, игры,  

создаваемые и внедренные в процессе 

автономного обучения, побуждает 

студентов к активной речевой 

деятельности. Конкретные условия 

обучения и само его содержание на первом 

курсе помогают определить резервы 

интенсификации учебного процесса. Таким 

является применение аудио – визуальных 

средств обучения. Это компенсирует 

недостаток и ограниченность речевых 

возможностей студентов в рамках 

традиционных занятий. С помощью 

автономного обучения создается 

своеобразная модель коммуникации, 

необходимая для изучения иностранного 

языка, когда речь преподавателя и учебник  

перестают быть единственными 

источниками информации. 
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UCRAINA – UNUL DIN PRINCIPALII PARTENERI AI  

REPUBLICII MOLDOVA  

Tatiana Bîzgu 

 Doctorandă USM 

 

Problema colaborării Republicii Moldova 

cu Ucraina este de o deosebită actualitate, 

avînd o conotaţie  ştiinţifică, teoretică,  politică 

cu implicaţii practice. Actualitatea ei este 

determinată şi de faptul că Ucraina este una 

din ţările-garante pentru reglementarea 

difirendului transnistrean, avînd un rol 

deosebit în soluţionarea politică a acestui 

conflict. Cu atît mai mult că, la summit-ul 

GUAM-ului de la 22 aprilie 2005, preşedintele 

Ucrainei, Victor Iuşcenko, a prezentat poziţia 

părţii ucrainene cu privire la mecanismele 

soluţionării conflictului transnistrean.   

Spre deosebire de ţările mari, ţările mici nu 

au posibilitatea de a se afirma pe arena politică 

internaţională prin acţiuni de anvergură, de 

aceea ele trebuie să-şi edifice politica externă 

pas cu pas. În acest sens, este extrem de 

important sprijinul altor ţări, în primul rând al 

celor vecine. Ca urmare, în Concepţia de 

politică externă a Republicii Moldova, 

relaţiilor cu statele vecine li se acordă o 

prioritate absolută. 

Relaţiile diplomatice dintre Republica 

Moldova şi Ucraina au fost iniţiate în martie 

1992. La 23 octombrie 1992 Republica 

Moldova şi Ucraina au semnat Tratatul de 

bună vecinătate, prietenie şi colaborare între 

Republica Moldova şi Ucraina[1]. Prin acest 

Tratat s-a pus baza unor relaţii noi ale ţărilor 

independente. Acest Tratat a fost ratificat la 1 

noiembrie 1996 de Rada Supremă a Ucrainei 

şi la 3 decembrie 1996 de Parlamentul 

Republicii Moldova. 

Prevederile Tratatului au creat condiţii 

propice pentru o cooperare fructuoasă în 

economie, transporturi, învăţământ, ştiinţă, 

sănătate, informatică, turism, sport etc.  

Într-un interviu acordat Agenţiei „Infotag” 

la 18 mai 2001, în ajunul vizitei sale oficiale în 

Ucraina, preşedintele Republicii Moldova, V. 

Voronin, a menţionat: „De Ucraina ne leagă o 

lungă istorie şi realitatea zilelor de azi. În 

Moldova se află cea mai mare diasporă 

ucraineană – 630.000 de persoane” [2].  

Unul din cei mai importanţi indicatori ai 

dezvoltării relaţiilor noastre cu Ucraina este 

volumul operaţiilor comerciale, evaluat în 

1995 la 270 mln. dolari SUA, în 1996 – 300 

mln dolari SUA [3], iar în 2000 – 350 mln 

dolari SUA [4].  

Interesele comerciale şi economice 

contribuie la apropierea dintre cele două state. 

Ucraina dispune de o uriaşă piaţă de desfacere 

pentru produsele moldoveneşti. Datele despre 

volumul exporturilor din Moldova către 

Ucraina (în dolari SUA) sunt prezentate în 

Tabelul 1. 

Comerţul este acea verigă de legătură care 

poate stimula nu doar relaţiile economice, dar 

şi pe cele politice dintre statele noastre. 

Astfel, în decurs de numai cinci ani de 

colaborare moldo-ucraineană, din 1994 până în 

1999, au fost încheiate mai mult de 20 de 

tratate şi 64 acorduri bilaterale. O realizare de 

succes este crearea unei zone economice libere 

în regiunea Odesa cu participarea Ucrainei, 

Republicii Moldova şi României [5]. 

Colaborarea economică a Republicii 

Moldova cu Ucraina a decurs în baza acestor 

acorduri. O importanţă majoră are, de 

exemplu, Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la 

folosirea în comun şi protecţia apelor de 

frontieră, semnat la Chişinău la 23 noiembrie 

1994[6]. 

La 13 decembrie 1993, la Kiev a fost 

semnat, între Republica Moldova şi Ucraina 

Tratatul privind asistenţa juridică şi relaţiile 

juridice în materie civilă şi penală, ratificat la 

4 noiembrie 1994 [7]. Acest act contribuie la 

menţinerea unor relaţii de prietenie între cele 

două state, precum şi la extinderea colaborării 

în sfera juridică.  

În mod inevitabil, după declararea 

independenţei, între cele două state au apărut 

anumite disensiuni, teritoriale sau legate de 
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disputarea proprietăţilor rămase pe teritoriul 

vecin. 

Timp de şapte ani, 1992-1999, grupuri de 

experţi au lucrat la soluţionarea acestor 

probleme. Se schimbau preşedinţi, guverne, 

parlamente, dar economiştii, serviciile de 

grăniceri, topografii continuau să negocieze 

linia viitoarei frontiere. Graţie unor 

compromisuri reciproce, s-a ajuns la o variantă 

finală şi au fost aprobate materialele 

cartografice respective.  

Tratatul cu privire la  frontiera de stat a 

fost semnat la 18 august 1999, în timpul vizitei 

oficiale a Preşedintelui Republicii Moldova, P. 

Lucinschi, la Kiev. Acest document prevede 

un schimb original de teritorii: Moldova 

cedează Ucrainei 7,7 km ai autostradei 

ucrainene Odesa-Reni care trec pe lîngă satul 

Palanca şi primeşte ieşire la Dunăre şi Marea 

Neagră în regiunea satului Giurguleşti, unde se 

construieşte un terminal petrolier, precum şi 

proprietăţile Căilor Ferate ale Moldovei aflate 

pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de 

Basarabeasca, şi terenul aferent [8].  

Este imposibil de stabilit cât de adecvat 

este acest schimb teritorial, unic, în felul său, 

în istoria mondială. Experţii ambelor părţi 

consideră că acesta era singurul aranjament 

mulţumitor. Desigur, ei erau conştienţi că şi în 

Moldova, şi în Ucraina se vor găsi forţe 

politice care vor critica dur documentul 

semnat. Anume din aceste considerente, în 

timpul semnării tratatului, părţile contractante 

au convenit cu privire la sincronizarea 

procedurii de ratificare.  

Merită să fie apreciat efortul deputaţilor 

din Rada Supremă, care au ratificat tratatul în 

cauză în condiţiile unei situaţii politice interne 

extrem de complicate, în ajunul alegerilor 

prezidenţiale din toamna anului 1999, şi în 

pofida acuzaţiilor de „trădare a intereselor 

naţionale”, care se făceau auzite la Kiev în 

adresa autorilor acestui document. 

Conform unor surse, Ucraina a cedat în 

raionul Basarabeasca proprietăţi în jur de 50 

mln dolari. Moldova a primit aproape 200 ha 

de teren. Valoarea financiară a terenului de la 

Giurgiuleşti nu este mare, dar valoarea sa 

strategică este greu de estimat, datorită 

faptului că, odată cu construirea terminalului, 

Moldova va avea acces liber la Marea Neagră.  

Dintre toate formele de colaborare 

transfrontalieră regională cel mai înalt grad de 

instituţionalizare la nivel de organe publice 

locale revine euroregiunilor. 

Chestiunea creării euroregiunilor „Prutul 

de Sus” şi „Dunărea de Jos” a fost pusă în 

discuţie la întâlnirea dintre preşedinţii celor 

trei state vecine: Ucraina, Moldova şi 

România, din 3-4 mai 1997. Discuţiile s-au 

soldat cu luarea deciziei de a include în cadrul 

acestor euroregiuni unităţile administrativ-

teritoriale corespunzătoare din Republica 

Moldova.  

Această decizie şi-a găsit expresia în 

Declaraţia comună a Preşedinţilor Republicii 

Moldova, României şi Ucrainei privind 

colaborarea trilaterală din  4 iulie 1997. În 

articolul 5 se stipula: „A susţine iniţiativele şi 

proiectele desfăşurate cu participarea celor trei 

state, în special dezvoltarea colaborării 

transfrontaliere şi a legăturilor directe între 

unităţile administrativ-teritoriale, crearea 

euroregiunilor Dunărea de Jos şi Prutul de 

Sus, precum şi a unei zone economice libere în 

regiunea Reni–Galaţi–Giurgiuleşti”.   

Continuarea acestui proces a fost asigurată 

de Declaraţia privind colaborarea trilaterală 

dintre Moldova, România şi Ucraina, făcută la 

întâlnirea la nivel înalt de la Chişinău, la 22 

octombrie 1998. Acest act accentua necesitatea 

de a sprijini organele administraţiei publice 

locale în eforturile de creare a euroregiunii 

„Prutul de Sus”. De asemenea, se acorda o 

atenţie sporită eficientizării colaborării în 

cadrul euroregiunii „Dunărea de Jos”, creată 

cu puţin timp înainte [9].   

Pe lângă documentele sus-numite, baza 

juridică a creării euroregiunilor „Prutul de 

Sus” şi „Dunărea de Jos” este asigurată de 

Tratatul de bună vecinătate, prietenie şi 

colaborare dintre Ucraina şi Republica 

Moldova, semnat în octombrie 1992, şi de 

Acordul încheiat între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul  Ucrainei cu privire la 

punctele de trecere la frontiera de stat moldo-

ucraineană şi simplificarea formalităţilor la 

trecerea frontierei de către cetăţenii care 
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locuiesc în raioanele de frontieră,  semnat  la 

11 martie 1997. 

Trebuie de menţionat că la summitul 

moldo-româno-ucrainean, desfăşurat la 3-4 

iulie 1997, a fost acceptată propunerea părţii 

ucrainene referitor la crearea euroregiunii 

„Prutul de Sus” ca proiect-pilot, cu extinderea 

sa ulterioară şi succesivă în euroregiunea 

Carpaţi–Marea Neagră în bazinele râurilor 

Prut, Nistru şi Siret, cu elaborarea şi aplicarea, 

în regiunile de frontieră, a unui sistem de 

cooperare între organele administraţiei de stat 

şi ale administraţiei publice locale, între 

organisme specializate în protecţia mediului, 

securitate ecologică, monitoring, apărare 

civilă, control sanitaro-epidemiologic, precum 

şi între agenţii economici. 

Necesitatea fondării unei euroregiuni a 

devenit evidentă odată cu determinarea de 

către organele administrative centrale şi locale 

şi în special de către agenţii economici din cele 

trei ţări a cointeresării lor reciproce în 

implementarea unor mecanisme moderne de 

administrare, care ar asigura siguranţa 

ecologico-tehnogenă la toate etapele ciclului 

vital de producţie şi consum. Ambii factori ar 

contribui la ridicarea capacităţii concurenţiale 

a producţiei, ar stimula procesele de 

privatizare, atragere a investiţiilor şi 

reconstrucţie, simultan cu crearea unui climat 

sigur de dezvoltare social-economică în 

regiune.  

De asemenea, se proiecta crearea 

premiselor necesare pentru prelucrarea, 

realizarea şi propagarea unor soluţii noi 

unificate, care îmbină organic dezvoltarea 

social-economică a regiunilor cu principiile 

dezvoltării durabile (siguranţă ecologico-

tehnogenă, formarea unei conştiinţe ecologice 

a populaţiei etc.). 

Un vector important al parteneriatului 

regional dezvoltat de Republica Moldova este 

regiunea Cernăuţi. În decurs de mai mulţi ani, 

raioanele Briceni, Edineţ şi Ocniţa au 

colaborat fructuos cu această regiune 

ucraineană preponderent în sfera agriculturii. 

Era o colaborare directă, la obiect, în vederea 

soluţionării unor probleme concrete apărute la 

partenerii de pe cele două părţi ale graniţei, 

fără pompă şi politicianism. După reforma 

administrativ-teritorială din Moldova, 

conducerea regiunii Cernăuţi s-a adresat 

consiliului judeţului Edineţ, ce reunea 

raioanele sus-numite, cu propunerea de a se 

semna un protocol de cooperare.  

Dat fiind că Moldova şi Ucraina sunt 

legate nu doar de o frontieră comună, ci şi de 

tradiţia unor relaţii de bună vecinătate, 

oficialităţile de la Chişinău şi Kiev au trecut la 

o nouă etapă de cooperare, în care prioritare 

sunt aspectele economice.  

La 9 iunie 2000, la Odesa, a avut loc 

Summit-ul Belarus–Republica Moldova–

Ucraina. El a fost consacrat problemelor de 

asigurare a unor condiţii favorabile pentru 

tranzitul de mărfuri pe teritoriul Ucrainei în 

direcţia Nord-Sud, cu toate tipurile de 

transport. Programul întâlnirii prevedea şi alte 

chestiuni importante cu privire la comerţ şi 

aprovizionarea cu energie [10]. 

La 16 iulie 2001 între Guvernul Republicii 

Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a 

fost  încheiat Acordul cu privire la regimul 

utilizare a sectorului de autostradă ucraineană 

Odesa-Reni, care trece  prin teritoriul 

Republicii Moldova, precum şi a sectorului 

prin care trece acesta [11]. 

În ultimii ani au fost atinse înţelegeri 

principiale într-un şir de chestiuni 

contradictorii, de exemplu: recunoaşterea 

proprietăţilor Republicii Moldova din Ucraina, 

problemele teritoriale ş.a. Anume acest nod de 

probleme  împiedica dezvoltarea relaţiilor 

moldo-ucrainene. Totuşi, a mai rămas un mic 

„nod”: amplasarea pe teritoriul ucrainean a 

unor posturi vamale moldo-ucrainene, a căror 

creare este o măsură indispensabilă după ce 

Chişinăul oficial a introdus noi sigilii vamale 

la 1 septembrie 2001, iar administraţia de la 

Tiraspol nu doreşte să recunoască regulile 

vamale internaţionale.  

În problema Transnistriei Ucraina a 

susţinut consecvent la toate nivelele 

integritatea teritorială a Moldovei. Fiind un 

stat-garant, Ucraina propune efectuarea unor 

consultaţii multilaterale, cu participarea 

părţilor din conflict şi a Ucrainei, Rusiei şi 

OSCE în calitate de mediatori. 

În octombrie 2001, şefii cabinetelor de 

miniştri ai Moldovei şi Ucrainei au parafat 
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protocoalele cu privire la schimbul de 

instrumente de ratificare a Acordului privind 

frontiera de stat dintre Moldova şi Ucraina, 

încheiat în 1999, şi a Acordului privind 

reglementarea proprietăţii, încheiat în 1994. 

Miniştrii Culturii ai Moldovei şi Ucrainei au 

semnat un Acord de cooperare pentru anii 

2001-2005. Conducătorii organelor 

administraţiei locale din judeţele de frontieră 

din Moldova (Edineţ, Cahul, Lăpuşna, Soroca 

şi Tighina) şi regiunile învecinate din Ucraina 

(Odesa, Viniţa şi Cernăuţi) au elaborat 

împreună un protocol privind întâlnirea 

consacrată dezvoltării cooperării 

transfrontaliere şi regionale. În afară de 

aceasta, cei doi prim-miniştri au semnat un 

protocol conform căruia părţile se obligă să 

încheie procesul de negocieri în problema 

creării unor posturi vamale mixte. Acest 

document cuprinde şi angajamentul părţii 

ucrainene de a institui o comisie 

guvernamentală specială care va studia 

chestiunile legate de proprietăţile Republicii 

Moldova din Ucraina, precum şi includerea pe 

agenda Comisiei interguvernamentale pentru 

cooperare comercial-economică a chestiunilor 

referitor la reducerea taxelor vamale în 

vederea creşterii exportului şi tranzitului de 

mărfuri moldoveneşti prin Ucraina. Părţile au 

discutat de asemenea posibilitatea de a exporta 

energie electrică din Ucraina în Moldova. 

Declaraţia proeuropeană  ale noului 

Preşedinte ales al Ucrainei, Victor Iuşcenko, 

subliniază tendinţa de colaborare şi bună 

vecinătate cu toate ţările, inclusiv cu 

Republica Moldova. 

În perioada 14-21 iunie 2004, Liga 

Naţională pentru dezbateri din Moldova şi 

Centrul de cercetare a problemelor societăţii 

civile din Ucraina au realizat un proiect 

orientat spre o cercetare comparată a 

particularităţilor dezvoltării sectorului 

asociativ în Moldova şi Ucraina în condiţiile 

schimbării tabloului  politic regional [12]. 

Acest proiect a contribuit la cercetarea şi 

soluţionarea anumitor probleme a societăţii 

civile din ambele ţări. 

În consecinţă menţionăm că relaţiile 

bilaterale moldo-ucrainene au evoluat în anii 

1991-2005 în ascensiune, iar dialogul politic 

între cele două state a dobîndit un caracter 

constant constructiv. Drept urmare, raporturile 

moldo-ucrainene au devenit mai  bogate în 

conţinut şi mai intense, extinzîndu-se pe 

multiple planuri. La temeliile juridice ale 

acestor raporturi stau circa 100 tratate, 

acorduri şi convenţii care se referă la un 

spectru larg de probleme politice, economice 

şi umanitar-culturale. Acestea sunt menite să 

asigure în continuare o dezvoltare a relaţiilor 

de prietenie şi colaborare reciproc avantajoase 

între Republica Moldova şi Ucraina. 

Tabelul 1* 

 

Denumirea  mărfii 1996 1997 

Total 47,5 52,1 

Produse de carne 0,6 1,9 

Porumb 0,8 0,7 

Seminţe de floarea-

soarelui 

1,1 1,8 

Vinuri 1,0 3,3 

Produse vinicole  2,3 3,9 

Băuturi spirtoase 1,7 5,0 

inclusiv: coniacuri  1,2 2,2 

Produse de tutun 0,9 0,8 

Tutun brut 2,4     2,1 

Medicamente 0,05 1,1 

Produse de igienă 2,7 1,9 

Piese din mase 

plastice 

0,2 0,7 

Ţevi, furtunuri, 

tuburi flexibile din 

cauciuc 

0 4,4 

Produse din cauciuc 

vulcanizat 

1,0 1,0 

Covoare şi alte 

produse textile 

0,5 1,3 

Utilaje şi 

echipamente 

Dintre ele: 

7,0 6,8 

Pompe centifuge 1,1 1,7 

Maşini agricole 3,4 3,3 

Maşini de spălat 0,7 0,7 

Maşini electrice şi 

utilaje 

2,2 3,3 

Motoare electrice şi 

generatoare 

0,4 1,5 
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 * Date preluate din ziarul 

„Экономическое обозрение”, 1998, nr. 19, p. 

18. 
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Sommaire 

L' Ukraine, est la déuxième état voisin, situeé a l' est 

de la République Moldavie. 

L' Histoire des  relations moldo-ucraine, est assez 

longues, complexe et tumulte, ceux  deux capitales 

devenues, apres la distruction de l'URSS, les sujets 

independents de la vie internationale, ont éssayé de 

dévélopper un cadre  favorable et callitatif concernant 

les raports bilaterales. La Republique Moldavie, ayant 

seulement deux voisins, a reconu la nécéssité de la 

creation a ses frontières a une atmosphère stabille. 

 

 

 

CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA REGIMUL HIDRO – ECOLOGIC AL RÂULUI BÂC 
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The article contains information about 

genesis of name Bac, general characteristics 

and the impact of urban centers above the 

chemical structure of the water. There is a 

constructive analysis of the problem of high 

polluted water. According to collected data 

the worst impact above the river regime is 

brought from the cities. But there exist also a 

lot of possibilities to improve the sad situation 

of the river. The suggestions are also included 

in the article. 

Geneza hidronimului Bâc 

 Râul Bâc este unul din cele circa 3000 

de râuri şi râuleţe, care traversează Republica 

Moldova. Primele atestări scrise despre acest 

râu, le găsim în lucrările lui Ovidiu în cartea 

„Fastelor", unde se aminteşte de călătoriile 

grandioase ale lui Bach sau aşa zisul Liber 

Pater prin Sciţia [2,3]. 

 Cuvântul Bâc anterior Bach îşi trage 

geneza din limba geto-dacă purtând 

semnificaţia de „râu, pârău". O altă sursă 

susţine precum că originea numelui este de la 

adjectivul turcic „bujuk" ce semnifică „mare, 

lung" [2,3]. 

 În hrisoavele domneşti, hidronimul 

Bâc este pomenit pentru prima dată la 25 

aprilie anul 1420 în timpul domnirii lui 

Alexandru Cel Bun deja ca o denumire 

demult constituită. Către anul 1420 unele 

graiuri insulare slave, reprezentanţii cărora au 

migrat încoace prin secolele IX-X, demult 

erau asimilate, pentru ca să credem că râul a 

fost denumit Bâc anume de slavi [3]. 

 Este cunoscut că în lume nu există nici 

un caz când un râu ori o apă este numit cu 

ajutorul unui apelativ din categoria 

terminologiei zoologice: vacă, bou, capră, 

câine, cal, etc. 

Caracterizarea generală 

Râul Bâc coboară din pădurile 

seculare din preajma satului Temeleuţi şi se 

varsă în fluviul Nisrtu la aproximativ 1 km 

sud-est de satul Gura Bâcului si la distanţa de 

225 km de limanul Nisrtului. Bâcul este 

afluent de dreapta al Nistrului şi este unul din 

cele 4 râuri mai mari de 100 km care aparţin 

Republicii Moldova. Lungimea râului este de 

155 km iar suprafaţa bazinului de acumulare 

însumează 2150 km². Bazinul  de acumulare 
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are formă alungită şi corespunde direcţiei de 

curgere a râului şi anume de la nord-vest la 

sud-est, lungimea căruia este aproximativ 177 

km. Râul Bâc este al doilea râu după lungime 

din  Republica Moldova fiind întrecut doar de 

Răut. Înălţimea absolută a izvorului este de 

181m , iar a gurii de vărsare 6 m. Astfel 

căderea râului constituie aproximativ 175 m, 

iar panta  1,13 %. Izvorul râului se situează în 

nemijlocita apropiere de cel mai înalt punct al 

Republicii Moldova dealul Bălăneşti cu 

înălţimea de 429,5 m. Bazinul râului Bâc este 

situat în partea sudică a Podişului Codrilor 

cuprins în 2 subprovincii geomorfologice: 

Podişul Codrilor Bâcului şi Câmpia Bâcului 

Inferior. Astfel cursul superior al râului este 

relativ meandrat  dar depăşeşte cu uşurinţă 

obstacolele create de relieful de podiş. Lunca 

Bâcului din această zonă nu este largă: 0,3-0,5 

km. Cursul de mijloc şi inferior se găsesc in 

condiţii de câmpie unde scurgerea e  mai lentă 

şi  lunca mai  largă   ajungând   până la            

8-15 km [5].  

În cursul său superior Bâcul 

traversează pădurile bogate cu vegetaţie: ulm, 

arţar, frasin. Aproape de oglinda apelor se află 

o fâşie de plante hidrofile: papură, stuf, 

coada-calului de luncă, dentiţă, desişuri de 

salcie, măcieş, păducel, porumbar. În învelişul 

ierbos cresc urzica, baraboiul.  

În bazinul râului Bâc în nemijlocita 

apropiere de izvor sunt amplasate 2 rezervaţii 

ştiinţifice "Codrii" şi "Plaiul Fagului". 

Datorită lor în aria râului se pot întâlni specii 

din Cartea Roşie a Republicii Moldova: obalţ 

spicat, miriţă stiloasă, părăluţă, carpiniţă, 

albăstriţă etc. [7,]. De fapt doar partea 

superioară a râului mai păstrează vegetaţie 

naturală neatinsă de om. Situaţia se schimbă 

considerabil in regiunile inferioare, 

majoritatea terenurilor din valea râului fiind 

agrocenoze: livezi, vii, culturi agricole. De 

asemenea o mare parte a terenurilor din 

preajma râului sunt supuse proceselor de 

degradare. Un factor negativ asupra regimului 

hidric al râului l-a jucat activitatea umană. 

Lucrările hidrotehnice din perioada postbelică 

au schimbat albia râului izolând meandre şi 

gârle. Ca exemplu poate servi cursul râului 

din or. Chişinău . Câţiva zeci de ani in urmă 

râul se bucura de meandre şi pe alocuri de 

mici insuliţe, acum însă Bâcul în regiunea 

capitalei se aseamănă cu un simplu canal de 

scurgere. Aceste schimbări au influenţat 

asupra  vegetaţiei palustre de luncă, vegetaţia 

arborescentă de luncă inundabilă fiind 

nimicită. 

Valea râului adăposteşte trei lacuri 

naturale importante Bucovăţ, Calfa şi Gura 

Bâcului. De asemenea se cunoaşte şi un lac de 

acumulare, relativ mare: Ghidighici. Lacul a 

fost construit pentru reglarea regimului 

hidrologic al râului mai ales în perioada 

viiturilor de primăvară şi a ploilor de vară 

când nivelul râului poate atinge valori 

maxime.  

Debitul râului depinde în mare măsură 

de căderea precipitaţiilor, constituind la 

Chişinău în medie 1,08 -2 m³/s variind în 

perioada secetoasă de la 0,5 m³/s, până la 5-

8m³/s în perioada ploioasă. Volumul scurgerii 

medii anuale constitue 34,1 mln. m³. 

Afluienţii principali ai Bâcului sunt Pojarna- 

afluent de stânga, Răcătău, Bucovăţ şi Işnovăţ 

- afluienţi de dreapta. În partea centrală, lângă 

satul Ghidighici râul Bâc formează un defileu 

pitoresc numit "Cheile Bâcului". Al doilea 

defileu se formează lângă localitatea Calfa 

[8]. 

Reţeaua hidrografică are o alimentare 

pluvio-nivală şi subterană moderată, cea 

pluvială contribuind cu aproximativ 58%. 

Repartizarea neuniformă a precipitaţiilor pe 

parcursul anului influenţează de asemenea şi 

regimul hidrologic al afluenţilor, scurgerea 

cărora reprezintă variaţii mari de la un 

anotimp la altul [5]. 

Influenţa centrelor urbane asupra 

regimului râului  Bâc 

 Bâcul traversează teritoriul a trei 

raioane administrative: Călăraşi, Străşeni,  

Anenii Noi si municipiul Chişinău. Râul trece 

prin următoarele centre urbane Călăraşi, 

Bucovăţ, Străşeni, Ghidighici, Chişinău, 

Anenii Noi care influenţează în mare măsură 

asupra regimului său [9]. 

Substanţele organice sunt distribuite 

diferit de-a lungul albiei minore în 

concentraţii diverse (Tabelul.1): 
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Tabelul.1 

Principalele substanţe organice în r.Bâc  

 

(mg/l) 

Aportul fiecărui centru urban cu norme de azot şi fosfor este la fel diferit (tabelul 2): 

Tabelul 2 

Aportul fiecărui centru urban cu forme de azot şi fosfor (mg/l): 

 

 

 

Staţii Nitrit 

NO2 

Nitrat 

NO3 

Ioni de 

amoniuNH4 

Fosfaţi 

PO4 

N, P 

mineral 

N 

mineral 

Amonte 

Călăraşi 
0.24 78.8 1.37 0.18 80.59 80.41 

Aval 

Călăraşi 
0.58 89.5 1.88 0.62 92.58 91.96 

Aval 

Bucovăţ 
0.38 85.5 1.36 0.29 78.53 78.24 

Amonte 

Străşeni 
0.11 78.9 1.14 0.26 80.41 80.15 

Aval  

Străşeni 
0.18 88.5 1.92 0.30 90.9 90.6 

Amonte 

Chişinău 
0.45 27.5 0.45 0.12 28.51 28.39 

 Mai sus de 

staţia de 

epurare 

0.85 97.0 3.95 0.95 102.75 101.8 

Aval 

Chişinău 
0.62 67.5 6.84 1.20 76.16 74.96 

Confluienţa 

cu rîul 

Işnovăţ 

0.49 62.6 6.00 0.86 69.95 69.09 

Aval Anenii 

Noi 
0.74 55.4 6.71 0.92 63.67 62.85 

Aval Gura 

Bîcului 
0.87 74.4 6.51 0.84 82.62 81.78 

     Subst. 

 

Oraşul 

Nitrit 

NO2 

Nitrat 

NO3 

Ioni de 

amoniu 

NH4 

Fosfaţi 

PO4 

Total Impactul 

urban 

Călăraşi 0.34 10.7 0.49 0.44 11.99 0.129 

Străşeni 0.07 9.4 0.78 0.40 10.49 0.115 

Chişinău 0.40 69.5 3.50 0.83 74.24 0.625 

Anenii Noi 0.25 0 0.71 0.06 18.85 0.228 
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Analizând datele de mai sus se constată faptul 

că concentraţia ionilor de amoniu se modifică 

de la 1,88 mg/l în aval de Călăraşi, la valoarea 

maximă de 6,51 mg/l în aval de Gura Bâcului. 

Acest indicator creşte de aproximativ trei ori 

în limita capitalei, în amonte indiciul e extrem 

de mic - 0,45 mg/l, iar în aval e deja 6,84 

mg/l, apoi catre gura de vărsare se micşorează 

până la 6,51 mg/l.Dacă se raportă fiecare 

centru urban la modificarea acestei valori se 

poate observa că capitala Moldovei este sursa 

principală de poluare majorând acest indice 

de trei ori comparativ cu oraşele din 

apropiere.  

 

 

0,49 
0,78 

3,5 

0,71 

0 

1 

2 

3 

4 

mg/l 

Călăraşi Străşeni Chişinău Anenii-Noi oraşe 

Fig.1  Aportul centrelor urbane la poluarea râului Bâc cu ioni de amoniu 

Concentraţia nitraţilor din start depăşeşte 

concentraţia maximă admisibilă de două ori, 

constituind 78,8 – 88,5 mg/l (amonte 

Călăraşi-aval Străşeni). În continuare se 

resimte considerabil fenomenul de 

autoepurare de la Ghidighici prin simplu fapt 

ca in amonte de Chişinău indicele arată o 

scădere aproximativă de trei ori a 

concentraţiei de nitraţi fiind egală cu 27,5 

mg/l. Faptul se explică prin asimilarea 

nitraţilor de către alge. În cadrul oraşului, 

însă, nivelul din nou se ridică la valori mari-

97,0 mg/l, la ieşire din oraş variind între 55,4 

– 74,4mg/l. O cauză a valorilor ridicate poate 

servi scurgerea de pe câmpuri în timpul ploios 

a acestui component. Nitraţii sunt pe larg 

folosiţi în agricultură pentru a stimula 

creşterea recoltei. Ca şi în cazul ionilor de 

amoniu Chişinăul este poluantul principal cu 

acest indicator, având valori de 69,5 mg/l 

comparativ cu9,4 mg/l pentru Străşeni şi 7,2 

mg/l pentru Anenii Noi.   
 

10,7 9,4 

69,5 

7,2 

0 

20 
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Călăraşi Străşe n i  Chişinău  Anenii-Noi oraşe  

Fig.2  Aportul centrelor urbane la poluarea râului Bâc  cu nitraţ i  

 

 

Cei mai periculoşi din formele de azot 

şi fosfor pentru organismul uman sunt nitriţii. 

Concentraţia acestui indicator nu depăşeşte 

limita. Valoarea lui însă este extrem de  

 

 

diferită la diferite staţii. În cadrul or. Călăraşi 

nivelul nitriţilor creste de două ori: de la 0,24 

până la 0,58 mg/l, ceea ce se observă şi în 

regiunea or. Chişinău: 0,45-0,85- 0,62 mg/l. 
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În aval de Anenii Noi şi Gura Bâcului se 

observă o creştere până la 0,74-0,87 mg/l. Cea 

mai puţin afectată de acest poluant este zona 

or. Străşeni: aval- amonte – 0,11-0,18 mg/l. În 

oraşele Călăraşi şi Chişinău se observă 

valorile cele mai ridicate din acest domeniu: 
 

0,34 

0,07 
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Călăraşi Străşeni Chişinău Anenii-Noi oraşe 

Fig.3 Aportul centrelor urbane la poluarea râului Bâc cu nitriţi 

 

Nivelul maxim de fosfaţi se înregistrează 

în aval de Chişinău 1,20mg/l, nivelul minim 

aflându-se iarăşi în amontele capitalei  0,12 

mg/l. Până la staţia de epurarea în limitele 

oraşului în apă se concentrează 0,95 mg/l. 

Valori relativ mari 0,84-0,92 mg/l se 

păstrează până la vărsarea Bâcului. 

Comparativ cu acestea, date de trei ori mai 

mici se înregisrează în regiunea Străşenilor. 

Ca şi cu alţi poluanţi sursa principală a 

fosfaţilor este capitala, însă, un nivel ridicat se 

observă şi în primele două oraşe. Fosfaţii sunt 

parte componentă a detergenţilor care sunt 

folosiţi la spălarea neautorizată a maşinilor.  

0,44 0,40

0,83

0,06

0

0,1

0,2

0,3

0,4
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0,7

0,8

0,9

mg/l

Călăraşi Străşeni Chişinău Anenii-Noi
oraşe

Fig.4 Aportul centrelor urbane la poluarea râului Bâc cu fosfaţi

 

Cantitatea sumară a formelor de azot şi 

fosfor e aproximativ aceeaşi la staţia din 

amonte de Călăraşi şi în aval de Gura Bâcului 

egalându-se cu 80,59 mg/l şi respectiv 

82,62mg/l. Însă coeficientul acestui indicator 

este diferit pe tot parcursul râului. Cel mai 

mic indice a cantităţii sumare a formelor de 

azot şi fosfor se înregistrează în amonte de 

Chişinău  28,5 mg/l. Faptul se datorează 

procesului de epurare al lacului  

 

Ghidighici. Fitoplanctonul acestui lac 

foloseşte ca nutriţie o cantitate enormă de 

forme de azot, rămânând în circuitul trofic al 

lacului. Lângă staţia de epurare indicele se 

măreşte aproape de patru ori ajungând la 

102,75mg/l. În cadrul localităţilor cel mai 

mare poluant este Chişinăul cu 74,24 mg/l. Pe 

lângă el, celelalte centre urbane au un aport de 

patru ori mai mic. 
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Fig.5  Cantitatea sumara a formelor  de azot si fosfor  

 

În procente impactul fiecărui oraş în 

limitele bazinului hidrologic a râului Bâc se 

consideră a fi [8]: 

-impactul or. Străşeni - 10% 

 

- impactul or. Călăraşi - 12%  

- impactul or. Anenii Noi -21% 

- impactul or. Chişinău- 57% 

 
 

Fig.6 Coeficientul impactului urban asupra râului Bâc 

 12% 

 10% 

 57% 

 21% 

Călăraşi 

Străşeni 

Chişinău 

Anenii-Noi 

Concluzii: 

 Apa din râul Bâc nu corespunde nici pe 

departe standardelor pentru „apă de 

irigare" din cauza conţinutului ridicat de 

poluanţi. 

 Gradul de poluare pe sectoare este 

următorul:  

1. cursul superior corespunde 

gradului III 

2. cursul mediu - gradului de 

poluare IV 

3. cursul inferior(de la Chişinău 

până la vărsare)- gradul V 

 

E semnificativ faptul că distanţa de la 

Chişinău până la Gura Bâcului e aproximativ 

egală cu ´ din lungimea totală a râului 

 Poluatorul principal rămâne a fi 

municipiul Chişinău. Coeficientul 

impactul acestei regiuni este de 57%, 

cantitatea sumară a compuşilor azotului 

şi fosforului este de 74,24 mg/l. Aici 

sunt amplasate sursele principale de 

poluate nu doar a râului ci şi a mediului 

la general. 

 Valorile impactului urban asupra 

regimului râului sunt: 
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1. impactul or. Chişinău- 57% 

2. impactul or. Anenii Noi -21% 

3. impactul or. Călăraşi - 12%  

4. impactul  or. Străşeni - 10% 

 Cei mai periculoşi poluanţi pentru 

organismul uman sunt nitriţii, ei insă nu 

depăşesc CMA, ceea ce nu se poate 

spune despre ionii de amoniu care in 

regiunile inferioare întrec această limită 

de trei ori iar nitraţii două ori . 

 Lacul de acumulare Ghidighici 

îndeplineşte rolul de filtru natural al apei 

acumulând in lanţul său trofic 

majoritatea nutrienţilor care vin în oraş. 

În regiunea lacului se înregistrează cele 

mai mici valori a poluanţilor datorită  

asimilării lor de către alge. 

 Concentraţiile poluanţilor principali ai 

râului diferă de la o zonă la alta, valorile 

lor cresc semnificativ în regiunile 

oraşelor, menţinându-se la nivel minim 

in zonele interurbane. 

Pentru îmbunătăţirea strării ecologice a râului 

Bâc se propun următoarele măsuri: 

•   curăţirea apei râului şi teritoriilor din 

preajmă de gunoi şi copacii; 

•   refacerea  sectoarelor  cu  vegetaţie naturală 

de alta dată; 

•   crearea  zonelor  sanitare   pentru   ocrotirea  

apelor  râului,   măsurilor   de reconstituire  a   

meandrelor, organizarea patrulelor verzi 

pentru a proteja vegetaţiei şi râului; 

•   penalizarea persoanele ce încalcă regulile 

protejării mediului; 

•   efectuarea controlului real asupra emisiilor 

chimice şi biochimice; 

•   construirea unor localuri de odihnă; 

•   întroducerea săptămânii ecologice a râului 

Bâc, care ar consta din curăţarea râului şi 

mediului din nemijlocita apropiere a sa în 

special de către întreprinderile situate în 

preajma lui; 

•   curăţirea şi adâncirea râurilor şi canalelor de 

evacuare a apei. 

  
NOTE 

1. Brumă Ion  „Să valorificăm viabil resursele acvatice" 

Chişinău 2001; 

2. Dron Ion  „Chişinău. Schiţe etnotoponimice." 

Chişinău 2001; 

3. Eremia A.  „Tainele numelor geografice", Chişinău 

„Ştiinţa" 1986; 

4. „Expertiza ecologică" - culegeri de legi, hotărîri ale 

Guvernului, regulamente şi alte acte normative- ediţie 

îngrijită de Mihai Iftodi şi Tamara Guvir, editura 

„Cartier", 1999; 

5. Grosu I.  „Enciclopedia Sovietică Moldovenească" 

voi.  1 Chişinău,1970; 

6. „Natura” Revistă, 2004; 

7. Popovici L.  „Atlas botanic”, Bucureşti, 1993; 

8. Prunici P. “Nutrienţii şi detergenţii în ecosistemele 

acvatice ale municipiului Chişinău”,Teza Doctorat, 

Chişinău, 2000;    

9. Sofroni V.,Cazanţeva O.  “Atlas geografic şcolar”, 

Chişinău, 2005. 

  

 

PERSPECTIVE DE APLICARE A METODEI PROIECTULUI ÎN 

DEZVOLTAREA  COMUNICĂRII ORALE LA ELEVI  LA LECŢIILE DE LIMBĂ 

FRANCEZĂ 

Claudia Suhan, doctorandă 

 

Cuvinte cheie 

Comunicare orală, competenţe de 

comunicare orală, metoda proiectului, proiect, 

comunicare de grup, comunicare reală, 

comunicare mediatizată, TIC(tehnologii  

informaţional computerizate), coeziune de 

grup, vorbire orală, învăţare eficientă, proces 

de predare-învăţare, gândire divergentă,  

gestionarea proiectului, etapele proiectului, 

funcţiile proiectului, formarea elevilor, lider, 

moderator, performanţe, mediere pedagogică, 

proiect de învăţare. 

Metodele şi tehnicile de dezvoltare a 

comunicării contribuie la dezvoltarea gândirii 

divergente creative a elevilor şi a 

comportamentului lor, ceea ce implică 

explorarea activă a mediului şi găsirea 

soluţiilor la problemele  cu care se confruntă. 

Există variate metode de dezvoltare a 

comunicării orale şi una din ele este metoda 

proiectului, ea, aducând un aport considerabil 
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realizării obiectivului cadru al studierii 

limbilor străine - dezvoltarea comunicării orale 

şi scrise.  

În literatura de specialitate conceptul de 

proiect apare cu echivalentul de: approche par 

projet; pedagogie par projet; enseignement par 

projet; apprentissage par projet (APP); projet. 

În fond aceşti termeni au ideea: contribuţia 

proiectului în formarea elevilor.  

În viziunea cercetătorilor canadieni L. 

Arpin şi L. Capra, proiectul „este o cale 

privilegiată pentru învăţare... Un proiect 

motivat îl face pe elev să se bucure de 

posibilitatea de a învăţa, de a inventa, de a-şi 

împărtăşi ideile cu colegii săi, amplificând 

totodată dezvoltarea diferitelor aspecte ale 

personalităţii sale” [1]. În cadrul metodei 

proiectului deschiderea canalelor active de 

comunicare în sânul grupului înseamnă 

împărtăşirea informaţiei găsite în diferite surse 

şi izvoare; schimbul de opinii vis-a-vis de 

informaţia găsită, luarea de decizii şi de 

atitudini, stabilirea obiectivelor, repartizarea 

sarcinilor şi a obligaţiunilor, împărtăşirea 

valorilor. Succesul comunicării de grup in 

cadrul metodei proiectului este determinat de 

anumite cerinţe care se cer a fi respectate: 1) 

formarea la elevi a comportamentelor de a 

comunica în grup, ţinând cont de regulile de 

comunicare; 2) formarea la elevi a competenţei 

de a selecta informaţia din diverse surse şi de a 

o sintetiza pentru o bună prezentare; 3) 

formarea la elevi a capacităţii de a împărţi 

materia de studiu în module coerente, de a le 

repartiza pe echipe şi pentru fiecare membru al 

echipei; 4) formarea la elevi a competenţei de 

activitate colectivă, care are următoarele 

componente: a şti să elaborezi reprezentări 

împărtăşite; a şti să comunici; a şti să 

cooperezi; a şti să înveţi în colectiv din 

experienţă. O condiţie indispensabilă pentru 

toţi subiecţii antrenaţi în proiect este cea de a 

comunica în limba franceză pe parcursul 

etapelor de gestionare a proiectului. 

Comunicarea,  la orice etapă a metodei 

proiectului nu numai se îndreaptă către lider, 

dar şi  porneşte de la el. Anume liderul 

grupului este omul care ia deciziile, demarează 

acţiunile, coordonează activitatea celorlalţi 

membri, deoarece el este  acel „care in general 

respectă cel mai mult standardele 

comportamentale apreciate de grup” [W.E 

Whyte apud.4., p.108] şi “persoana care 

întruchipează şi se conformează cel mai bine 

normelor grupului” [Homans apud. 4,  p.109].  

În cadrul metodei proiectului relaţia 

educativă nu mai este considerată ca raportul 

profesorului cu grupul de elevi constituit în 

faţa lui, dar ca un sistem de relaţii ce îi 

dezvoltă în cadrul grupului profesor-elevi. 

Comunicarea în acest sistem de relaţii, fiind 

descentralizată, “sprijină coeziunea, conform 

opiniei lui Mcquail,  prin limbajul comun şi 

prin convenţii de adresare verbală şi 

nonverbală”, [ 4, p.105-108],  dar frecvenţa 

intercomunicării între membrii grupului este 

luată în general ca indicator al coeziunii de 

grup şi identităţii distincte a grupului.” Feed-

backul din cadrul grupului, adică conexiunile 

dintre locutori sunt considerate drept canale de 

comunicare prin care circulă informaţia, 

opiniile, mesajele. Acest proces influenţează 

pozitiv coeziunea grupului, ea fiind unul din 

factorii săi decisivi.  

Coeziunea grupului este determinată de 

mărimea lui, un alt factor ce determină 

funcţionarea eficientă a grupului. Cu cît grupul 

este mai mare, cu atît există o mai mare 

diversitate de păreri, informaţii, experimente, 

dar mai puţine şanse pentru o comunicare 

participativă în grupurile mari, deoarece 

persoanele mai puternice vor acapara 

comunicarea în detrimentul elevilor mai puţini 

comunicabili. Experimentul pedagogic ne-a 

demonstrat că pentru o comunicare eficientă la 

o lecţie de limbă franceză  în cadrul metodei 

proiectului cele mai reuşite grupuri sunt cele 

formate din 3-4 elevi, unde predomină 

interacţiunea interpersonală şi o coparticipare 

comunicativă adecvată.   

Pentru comunicarea participativă de grup 

este nevoie de compatibilitate între membrii 

grupului, care în viziunea lui Niki Stanton  

înseamnă nu o coincidenţă de acţiuni, idei, 

valori între membrii grupului, dar o acceptare 

unanimă a obiectivelor ce se cer a fi realizate 

şi activitate pentru a atinge un scop comun [ 9 

]. Comunicare eficientă de grup în cadrul 
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metodei proiectului este atunci când elevii, 

lucrând împreună, îşi îmbogăţesc 

performanţele proprii şi contribuie la creşterea 

performanţelor comunicative ale celorlalţi 

membri ai grupului.   

Care este rolul „metodei proiectului” în 

dezvoltarea competenţelor comunicative la 

elevi la lecţiile de limbă franceză? Competenţa 

de comunicare orală poate fi formată doar în 

baza competenţei lingvistice. Competenţa de 

comunicare orală într-o limbă străină există nu 

ca un fenomen aparte, dar ca un mijloc de 

relaţii inter-culturale, „limba, fiind un element 

al culturii, care funcţionează în cadrul unei 

culturi anume” [7, pag. 5]. 

În viziunea cercetătoarei E. C. Пoлат, baza 

comunicării orale o constituie gândirea, limba 

devenind mijlocul de formare şi formulare a 

gândirii. În acest context de idei E. C. Пoлат 

menţionează că  pentru a forma competenţa de 

comunicare orală la lecţia de limbă străină, nu 

este de ajuns a încărca lecţia cu exerciţii 

comunicative, dar este important a acorda 

elevilor posibilitatea de a gîndi, de a crea 

situaţii ce generează idei, a găsi căi de 

rezolvare a unor probleme cu scopul ca elevii 

să-şi concentreze atenţia la conţinutul expus 

aşa cum vorbirea este haina gândirii. Pentru a 

forma la elevi competenţa de comunicare orală 

la lecţia de limba străină, este necesar ca 

elevul să posede o vastă experienţă de vorbire 

orală. Această posibilitate, menţionează în 

continuare E. C. Пoлат, ne poate oferi cu 

succes „metoda proiectului”, transformând 

lecţia de limbă străină într-o discuţie de 

dezbateri, polemici şi cercetări [7, p.6-9 ].  O 

învăţare eficientă se realizează prin 

participarea activă şi conştientă a elevilor la 

procesul de instruire. Ţinem să menţionăm că 

în această situaţie de învăţare (activ-

participativă) elevii comunică pe orizontală 

(Gilles Ferry), profesorul, cu statutul său de 

moderator, coordonator, expert, facilitator etc. 

devine coparticipant la activităţile de 

organizare şi realizare a învăţării, păstrându-şi 

concomitent rolul de conducător. Totodată în 

faţa profesorului apar un şir de întrebări: 

 Cum poate profesorul să se integreze în 

grup fără a ieşi în evidenţă? 

 Cum de procedat ca cei mai pasivi, 

timizi să participe la comunicarea de 

grup? 

 Cum poate profesorul să încredinţeze 

monitorizarea clasei unor lideri de 

grupuri fără a renunţa la 

responsabilitatea sa? 

 Cum de evaluat la justa valoare 

comunicarea de grup? etc. 

Răspuns la aceste întrebări ni-l oferă 

practica educaţională prin prisma metodei 

proiectului, metodă cu profunde implicaţii 

didactice şi psihologice, care solicită din 

partea profesorului pregătire metodologică, 

cunoştinţe vaste, răbdare şi discernământ în 

folosirea ei, metodă valorificată nu numai în 

unele ţări din Europa şi America, dar şi de 

către unii profesori-novatori de la noi din ţară.  

În fine, apare întrebarea: Cum trebuie 

gestionată-utilizată corect pedagogia 

proiectului? Studiul literaturii şi practicii de 

specialitate ne permite să propunem următorul 

model de gestionare a metodei proiectului:   

1. Alegeţi proiectul (A proiecta).  

- A alege un proiect modest, care să 

poată fi dus la bun sfârşit. 

- Elevii propun, cu toată libertatea şi fără 

intervenţia profesorului, proiectele pe care le-

ar plăcea să le realizeze: fiecare îşi prezintă pe 

scurt proiectul său; se face o primă triere 

colectivă (nerealist, prea costisitor etc.); se pun 

apoi la vot proiectele rămase şi se adoptă 

proiectul care a obţinut cele mai multe voturi, 

toată clasa unindu-se în jurul proiectului ales. 

(Nota bene: Adesea, proiectele elevilor sunt 

banale şi marcate de stereotipuri şi efectul 

modei. Nu este inoportun să li se propună o 

listă de proiecte posibile, deoarece nu poţi dori 

decât ceea ce cunoşti deja).  

2. Programaţi etapele de lucru (A 

planifica). 

- Elevii detaliază, cu ajutorul 

profesorului, toate activităţile care vor fi 

necesare pentru a duce proiectul la bun sfârşit. 

Acestea se indică pe o săgeată împărţită în 

segmente.  

- Definiţi mai întâi ultima activitate a 

proiectului, apoi, lucrând regresiv de la dreapta 
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spre stânga, determinaţi activităţile şi 

învăţările necesare.  

- Coloraţi diferit activităţile despre care 

se ştie că au fost deja făcute şi care vor fi 

suficient să fie executate o dată în plus şi 

activităţile care cer o învăţare. 

- Pentru a vă ajuta să planificaţi 

împreună cu elevii, înscrieţi fiecare acţiune, 

lecţie ori activitate pe o fişă şi “jucaţi-vă” prin 

inversări succesive ca să le puneţi în ordine 

optimă.  

- Retranscrieţi lecţiile şi activităţile ce 

figurează pe săgeată în grila-orar a 

dumneavoastră, ţinând cont de constrângeri.  

- Pregătiţi diversele activităţi împreună 

cu elevii (documente, vizite, demersuri, 

literatură etc.) şi pregătiţi lecţiile în 

corespundere cu învăţările indispensabile.  

- Nu uitaţi că proiectul nu este în mod 

explicit instructiv. El dezvoltă mai ales 

atitudini şi demersuri, cunoştinţe, fiind 

achiziţionate în mod indirect, ca un reziduu al 

savoir-faire. Activităţile de structurare vor fi 

aproape întotdeauna necesare.  

3. Trăiţi etapele proiectului (A realiza). 

- Împreună cu elevii, săgeata este 

parcursă acum de la stânga la dreapta şi se 

efectuează activităţile necesare şi învăţările 

indispensabile.  

- Lucrul poate fi repartizat pe echipe 

pentru a câştiga timp şi a stimula spiritul de 

cooperare. În acest caz este o idee bună să se 

organizeze cu regularitate comunicări şi 

activităţi de structurare, pentru ca fiecare să fie 

la curent cu ansamblul proiectului.  

4 Apreciaţi produsul şi învăţarea (A 

evalua).  

- Proiectul a fost realizat? Obiectivele au 

fost atinse?  

- Adesea, proiectul se încheie cu un 

expozeu, la care sânt invitaţi fie 

părinţii, fie elevii unei alte clase, 

profesori etc. 

- Un lucru foarte important: profesorul 

bifează apoi a posteriori în tabelul său 

de obiective ale anului obiectivele de 

învăţare care au fost atinse cu ocazia 

proiectului. el trebuie, aşadar, să 

cunoască perfect programa sa.   

În scopul realizării cercetării, ne-am reperat 

pe funcţia didactică, fără a fi neglijate celelalte 

funcţii ale pedagogiei proiectului: funcţia 

economică şi de producere; funcţia 

terapeutică; funcţia de mediere; funcţia 

socială. Acţiunea în cauză este dictată de 

faptul că în cadrul dezvoltării comunicării 

orale la elevii liceeni în cadrul studierii limbii 

franceze se pune în valoare proiectul în 

accepţie sa de formă şi metodă didactică, de 

tehnologie educaţională [5, p.312] şi alte 

multiple valenţe ale lui, care au darul de a 

dezvolta capacităţile intelectuale ale elevilor, 

de a-i angaja într-un efort personal în cadrul 

învăţării, de a le modela caracterul, de a-i 

pregăti pentru viaţă şi a-i socializa. Or, 

învăţarea este imposibilă fără socializare când 

înveţi odată cu alţii şi de la alţii. Actualmente 

nu este suficient  doar să predăm elevilor 

conţinuturi teoretice compartimentale şi străine 

preocupărilor lor reale, dar după cum remarcă 

Britt–Marie Barth „de a da viaţă acestor 

cunoştinţe”, „de faire vivre les savoirs”  [2]. 

APP (apprentissage par projet) favorizează 

o interacţiune dinamică şi continuă a celor 3 

elemente ale structurii pedagogice: profesor, 

elev şi cunoştinţele dobândite de către elev în 

anturajul său socio-cultural [1]. Schematic, L. 

Arpin şi L. Capra, prezintă acest fenomen în 

modul următor (Figura 1): 

 

 

           

  

   

   

     

 

 

 

 

Figura 1. Modelul Apprentissage par projet 

(după L. Arpin şi L. Capra). 
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mediul înconjurător. Profesorul, în rolul său de 

mediator, intervine mereu în procesul de 

învăţare a elevului. Elevul, la rândul său, nu 

este pasiv, ci dimpotrivă, îşi mobilizează toate 

resursele pentru o învăţare semnificativă 

transformabilă şi durabilă.  Aici ţinem să 

concluzionăm că metoda proiectului constituie 

garanţia calităţii activităţii de învăţare 

deoarece prin crearea situaţiilor complexe de 

învăţare, ea permite folosirea unei multitudini 

de tehnici ce favorizează valorizarea şi 

dezvoltarea potenţialului creativ al fiecărui 

elev. Totodată ea oferă elevilor posibilitatea de 

a cunoaşte în profunzime problema abordată, 

de a acumula cunoştinţe în mod independent şi 

de a dezvolta competenţe precum capacitatea 

de a comunica, spiritul de a lucra în echipă, de 

a utiliza tehnologii informaţional 

computerizate (TIC), dezvoltă iniţiativa şi 

încrederea în forţele proprii.  

Odată cu apariţia TIC comunicarea 

mediatizată măreşte ocaziile de colaborare 

pentru cei ce învaţă limbile. Realităţile virtuale 

permit să creeze noi spaţii de comunicare, 

unde este posibil de colaborat pentru a realiza 

sarcini construite social. J.Petraglia (1998) 

subliniază că “colaborarea permite elevului nu 

numai de a avea ocazii de a vedea cum 

lucrează colegii săi, dar ea furnizează de 

asemenea ocazii de a formula gândul în faţa 

unui auditoriu…” [6]. Acest fenomen este 

foarte important în activitatea de învăţare şi de 

o importanţă centrală în studierea unei limbi 

străine, unde producerea vorbirii este una din 

competenţele ce trebuiesc dobândite.  

Proiectele de grup sunt integrate de ceva 

timp în activităţile elevilor în sistemul 

educaţional. Comunicarea la distanţă cu TIC, 

comunicarea mediatizată lărgeşte contextele în 

care pot să se desfăşoare proiectele de grup, 

îmbogăţeşte evantaiul de activităţi în care este 

posibil de colaborat şi de negociat şi 

autorizează comunicarea bidirecţională, 

condiţie în modelul participativ de achiziţie a 

cunoştinţelor, a competenţelor inclusiv a celor 

comunicative şi de construire a învăţării. 

Instruirea asistată de calculator, se 

menţionează în Dicţionarul de pedagogie, a 

devenit astăzi o nouă cale de învăţare eficientă, 

valabilă la toate nivelurile, treptele şi 

disciplinele de studiu [3, p.196]. Astfel, în  

metoda proiectului (Figura 2) calculatorul 

sprijină învăţarea, el este un mijloc de 

învăţământ, care îl ajută pe elev să realizeze 

prin intermediul unor programe informatizate 

multiple sarcini didactice:  memorarea datelor, 

organizarea datelor în fişiere, gestionarea 

fişierilor, simularea, realizarea şi evaluarea 

formativă a învăţării, reglarea-autoreglarea 

activităţii de învăţare. 
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 56 

 

Cândva B.F. Skiner spunea: “rostul unei 

maşini de învăţare este să permită elevului să-

şi alcătuiască el singur răspunsul, să producă 

răspunsul, să-l oblige la a parcurge anumite 

trepte până să ajungă la scopul final” [Skiner, 

apud.8, p.73]. Viziunea lui îşi păstrează şi azi 

eleganţa şi înaltul nivel ştiinţific.  

Posibilităţi de comunicare reală şi nu 

constrânsă ne sunt oferite de calculator, dar 

totodată ţinem să evidenţiem că în cadrul 

învăţării unei limbi străine utilizatorul are 

nevoie de îndrumător, de un ghid şi acest ghid, 

în cazul nostru, este profesorul, care 

îndrumează elevul prin intermediul medierii 

sale pedagogice, realizată prin diferite ghiduri 

de învăţare de tipul: o căutare în internet; 

portofoliul internet; şedinţa mea la calculator 

etc., care în metoda proiectului sunt foarte 

binevenite pentru a îndruma şi a ghida elevul 

să lucreze autonom. Noile metodici de 

predare-învăţare cer o muncă  insistentă de 

conoaştere a noilor tehnologii. 

Aşa cum TIC pun la dispoziţie elevului în 

realizarea proiectului său conţinuturi şi 

resurse, utilizarea lor semnifică trecerea de la 

logica predării la logica învăţării. A schimba 

predarea în învăţare înseamnă nu numai a 

schimba tehnicile, dar şi schimbarea 

atitudinilor şi a reprezentărilor. Astfel, 

proiectul de predare se întîlneşte cu proiectul 

de învăţare şi ambele generează formarea-

dezvoltarea. În acest context de idei autonomia 

în cadrul activităţii elevului joacă un rol 

important şi menirea profesorului este de a-l 

învăţa pe elev s-o posede, s-o dirijeze. Elevii 

care ştiu să analizeze critic situaţia şi care au 

acces la toate formele de experienţe concrete 

sunt în stare să tragă profit din TIC, 

completându-şi cunoştinţele şi  

 

achiziţionând competenţe specifice şi generale. 

Cu toate acestea, oricât de mult n-ar avansa 

tehnologiile, profesorul nu poate fi înlocuit, 

iniţierea (învăţarea este o iniţiere) ţine de 

predarea maestrului, or  “adevărata şi singura 

problemă importantă este deci aceea de a 

utiliza eficient computerizarea în învăţare, iar 

eficienţa o apreciază nu informatica, ci 

didactica ” [8, p. 72]. 

Lucrând în proiect elevul, trebuie să posede 

diverse competenţe şi, exersîndu-le el îşi 

dezvoltă competenţa de comunicare orală atît 

în procesul realizării proiectului, discutînd 

performanţele obţinute cît şi în faza finală - 

cea de comunicare a realizărilor. 

Utilizarea TIC lărgeşte contextele în care 

pot să se desfăşoare proiectele, în special cele 

de grup, sprijinind învăţarea şi creînd  

posibilităţi de comunicare reală şi nu 

constrânsă. 

În concluzie, putem menţiona că perspectivele 

reliefate în cadrul acestui articol nu sînt o 

elucidare exhaustivă. Celelalte perspective îşi 

aşteaptă locul şi cercetarea de viitor a mai 

multor cercetători şi practicieni în cadrul 

dezvoltării comunicării orale şi scrise la 

lecţiile de limbi străine. 
Rezume 

 The main objective of a foreign language 

lesson is the formation of communicative competences. 

Within the methodological project, the active ways of 

oral communication means the spreading of information 

found in different sources, the change of opinions 

according to the found information, the exchange of 

values etc… A change of teaching in education is taking 

place, and for the efficiency of this fact the project of 

teaching must be combined with the project of studying 

and both of them should generate like formation – 

development. 

 The use of TIC enlarges the contests, where the 

projects can be implemented, especially those in groups, 

encouraging the education and creating new possibilities 

of real communication and not constrained ones.  
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From Communication to Media 

Action 

Most frequently, communication is 

defined as a process in which information and 

ideas are transmitted and shared by individuals 

or groups either by speech or by other 

information medium. As a specifically human 

way of creating relations  , verbal 

communication makes use of linguistic means, 

the messages being intentional (conscious 

attempts to elicit reactions from the receiver ) 

or unintentional (things conveyed without the 

specific intention of doing it). Likewise, verbal 

messages may be associated to certain private 

meanings (when we use sets of words that are 

specific to one’s own speech) or to 

commonplace meanings (in order to 

communicate with a person this one should be 

aware of the meaning of the transmitted 

words). 

Communication has become a common 

object of research for several disciplines united 

under the conventional heading of  

communication sciences and it is analyzed 

under various perspectives : as an internal way 

of communication with one’s own self ; as a 

“face-to-face “ interaction ;  as a means of 

group communication , frequently associated 

with the dynamics of the group processes; as a 

means of mass communication or as a form of  

communication which takes place by means of 

computer or other highly specialized 

technologies. 

Although this field of research benefits 

from a wide recognition and a strong political, 

social and institutional support, it still gives 

the impression of a composite domain “ built 

of disparate disciplinary elements, each of 

them suggesting paradigms , interpretation 

models  or explanatory theories underlined by 

divergent basic  concepts “( Parvu, 2000: 17). 

The unitary element conferred to this kind of 

knowledge seems to be its methodology, 

namely “the way in which the scientific, 

technical and reflexive  practices are 

organized, through the exigencies and 

constraints imposed by these practices on the 

various elements of this epistemic domain “ 

(Parvu, 2000:19). 

Claude Shannon and Warren Weaver 

(1949) were among the first to outline a theory 

of the structure and terms pertaining to the 

communication process. The model they 

proposed, whose elaboration is based on 

information theory assumes the following 

succession for the elements of the 

communication process: a utterer, a 

communication channel, a receiver, a relation 

between the information source and the 

receiver, a message, an effect and a context in 

which the communication proper unfolds. 

In other words, the utterer that intends 

to convey information to a receiver has to 

render the respective information intelligible; 

in order to facilitate understanding , the 

receiver has to encode the message using 

certain codes; once encoded, the message is 

transferred into signals crossing  the channel 

towards the receiver; the latter has therefore to 

decode the message and to interpret it; the 

communication of the message may be 

impaired or distorted either by redundancy or 

by the “background noise”; the way in which 

information is received may generate various 

effects both at individual and  social group 

level. An important aspect to be noticed is that 

Norbert Wiener supplemented this 

unidirectional model with a feed-back flow 

through which it takes into account the 

possibility that the receiver should provide a 

“response” within the framework of a 

continuous adjustment process of sending and 

receiving information.  

In time, these conceptions have been 

replaced by models that stress the role of the 

actors involved in the communicative act. 

Thus, the “circular” model of communication 

considers that both the information source and 

the receiver fulfil similar functions, i.e. that of 

coding, decoding and interpreting of messages. 
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Moreover, depending on the context and the 

position of each participant, it has been 

concluded that there are also side/ lateral types 

of communication. The “helicoidal “model of 

communication postulates the thesis according 

to which the communication contents are 

influenced by the contents of previous 

communicative acts and influence in their turn 

the communicative acts following them. From 

such a perspective, the communication process 

is a dynamic one in which the participants 

improve their communicative performances, 

while their roles are changing, differing from 

the initial ones. 

The literature published on the subject 

lately insists on the balance between the 

predictable message (that brings little 

information to the receiver and ends up by 

being devoid of interest for him) and the 

unpredictable one  (bringing additional 

information and requiring additional  decoding 

effort for the receiver), on the costs incurred 

by the transmission of the message via a 

certain communication channel , as well as on 

the fact that the meaning of the message 

received depends on the various 

communicative contexts. At the same time, 

more attention is being paid to the nonverbal 

communication that displays a paradox:  

namely that, from the utterer’s point of view 

his nonverbal signals are involuntary in nature 

, whereas from the receiver’s perspective  the 

information received depends on the intentions 

and responsibility of the utterer. The forms of 

social communication are also taken into 

consideration, irrespective of the fact that they 

are spontaneous and thus subscribed to the 

sphere of interpersonal relations or  belong to 

institutional communication which defines the 

functioning of the relations within the 

economic, social, political , cultural or 

organizational systems (Goffman, 1969; 

Gilbert, 2006). 

Social theorists have focused their 

attention mainly on mass communication 

whose particular characteristic resides in the 

fact that it makes use of techniques with 

various degrees of complexities, by means of 

which specific contents and message 

producing and transmitting institutions are 

created. Mass communication includes not 

only the classical kinds (books, newspapers, 

magazines, radio and TV programmes), but 

also the “new media” or the multimedia 

generated by combining the mass media 

industry with computer science and with  

telecommunication systems (Internet, intranet, 

electronic mail, etc.). As far as society and the 

individual are concerned, mass communication 

is characterized by the  open and public nature 

of the messages ( no restrictions have been 

imposed regarding their reception) , by the 

indirect and unequal relationships created 

between utterer and receiver ( the 

communication partners are spatially remote 

from one another and the feed-back is weak 

and delayed) and by the utilization of the 

media technology that enables a wide audience 

to participate simultaneously to the 

communicative act (Balle, 1977; Edmunds and 

Turner, 2005). 

When talking about mass 

communication  as an institutionalized system 

of producing and transmitting information or a 

symbolic content, John Thompson (1995: 30) 

identifies five characteristic features of this 

process: mass communication implies certain 

technical and institutional production and 

broadcasting  means;  the symbolic forms used 

are turned into commodities following a 

symbolic valuation (the process through which 

a symbolic value is attributed to certain 

symbolic forms) and an economic valuation 

(the process through which symbolic forms 

become commodities that can be bought and 

sold on the market at a certain price); mass 

communication establishes a differentiation 

between the context in which symbolic forms 

are produced and the context in which they are 

received , thus pointing out  the fact that the 

receivers of mediated messages are  restrained 

in their capacity to determine the topic and 

content of the communication; mass 

communication expands the spatial and 

temporal availability of symbolic forms, i.e. 

mediated messages can be received by 

individuals temporally and spatially remote 

from the individuals that produced the 

respective messages; the products of the 

communication forms imply a public 
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circulation , they being practically available 

for all those who possess the technical means , 

capacities and resources to obtain them. 

A review of the research work carried 

out in the field of mass communication signals 

the existence of two paradigms of analysis: the 

behaviorist paradigm that claims the 

omnipotence of the mass communication 

media concomitantly with the imposition of an 

image reducing the individual to the mere role 

of passive receiver of messages and the 

functional paradigm within which the 

individual acquires an active role while the 

influences exerted by the mass media are 

somewhat more limited. At a closer perusal, 

this is about, one the one hand, the effects 

generated by the communication processes at 

micro  and macro social  level, by the duration 

of these effects and by the various ways 

through which the message is received , and 

on the other hand, the emphasis  is laid on the 

intentionality of these effects, on their 

consequences regarding cognition or 

behaviour , as well as on the changes 

occurring in society, namely social, cultural, 

technological or normative changes 

concerning media activity. 

Considering all these distinctions, we 

shall first of all, tackle some aspects 

concerning the effects of communication upon 

the individual , followed by some comments 

on the effects of the “media consumption” 

upon society,  highlighting whenever possible,   

the importance of the conclusions based on 

empirical investigations as well as the 

theoretical base that have inspired them. 

Microeffects of Media Activity  

A seminal work in the field of 

communication research is The People’s 

Choice written by Paul Lazarsfeld, Bernard 

Berelson and Hazel Gandet (1944/1968). Their  

conclusions  that there is a close connection 

between the initial opinions of the electors and 

the selection of those media messages that 

confirm their political views, interests and 

attitudes, and that the number of people who 

are informed about the  content of a broadcast 

programme  surpasses the number of those 

who directly received the respective broadcast  

made them postulate the hypothesis of a 

communication in “two stages” in which the  

opinion leaders and the interpersonal 

relationships play a decisive part. Based on 

this hypothesis, they proposed an explanatory 

model structured around three “key” 

statements : the foundation of the social values 

is represented by the system of interpersonal 

relations; the relations among the members of 

a group presuppose the existence of 

interpersonal communicative acts; mass media 

exerts its influence upon the public via 

interpersonal communication. The main thesis 

suggested by this model is as follows: the 

influence of the communication media has to 

be regarded as relative in as much as some 

individuals are more exposed to messages, 

receive more information, communicate more 

intensely and therefore exert a stronger 

influence upon the less active members of a 

social group. 

In time, the triad – media 

communication, opinion leader, public 

audience- has been subjected to revaluations 

that determined  the establishment of  several 

stages of communication, the differentiation 

between the “horizontal “ opinion leader 

(whose influence is exerted upon individuals 

having equal social status to the status of the 

group) and the “vertical “ opinion leader  

(whose social status is superior to the group ). 

The research work of this period took into 

account the dissimilarities concerning the 

influencing power of the opinion leaders, the 

distinction between the information flow and 

that of the influence , as well as of the need to 

refine the correlation between the transmission 

of the information and the contribution of the 

interpersonal discussions regarding the 

changes of opinions and conduct. 

In order to better capture the 

complexity of the mass communication 

phenomenon, Harold Lasswell (1948/1993) 

suggests that research should be redirected 

towards:”Who says what to whom through 

what medium and with what implications”. He 

meant through this a shift of the emphasis 

from the effects towards the investigation of 

the communicator, of the messages 

transmitted, of the communication media, and 

of the audience addressed.  
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The idea that the effects of mass 

communication depend on the content of the 

message and on the credibility of the utterer, 

on the  personality and social status of the 

receiver of the message, as well as on the 

reception context has led to the thesis that each 

individual spontaneously selects the message 

and receives it in several stages. Pleading in 

favour of this selective thesis, Jean Noel 

Kapferer (1978) claims that the reception of 

messages appears as a process comprising four 

distinct phenomena : attention (that depends 

on the more or less conscientious will ), 

perception ( stemming from the message 

decoding activity, thus  rendering decisive 

importance to cultural contexts), 

understanding ( that interferes when there is a 

correspondence between the meanings 

attributed to the message by the utterer and the 

receiver ) and acceptance of the message (as a 

result of argumentation and persuasion 

processes). 

Concerning  this model, Francis Balle 

(1997:610) draws the  attention upon the fact 

that the understanding of the message is not a 

sufficient condition for its  acceptance and 

therefore what makes communication  more 

likely is “ the content of the responses it brings 

to the surface and not the message proper” 

.According to his point of view “any change of 

opinion or attitude represents a three 

dimensional universe:  the cognitive dimension 

(the opinions to which the message is 

anchored ); the affective dimension (the degree 

of confidence granted to the communicator); 

the cognitive dimension (the receiver’s 

intentions to take action ).” 

Another research theme concerning the 

effects of communication is represented by the 

“utilization and satisfaction“ approach, which 

focuses on the audience’s necessity or need of 

information as well as on the satisfying of this 

need. The central premise for Elihu Katz 

(1965) and for other researchers favouring this 

approach is the following: attention has to be 

paid not so much to the question “how 

communication media changes people” as 

rather to “how people put to use media 

systems “. Regarded from such a perspective, 

the research of the “utilization and satisfaction 

“ types  highlights  individual motivation for 

media consumption, the active part played by 

the audience in the communication process as 

well as the claim that the mass media are not 

the only agents responding to the public need 

of information. 

Based on this, a typology of motives 

has been suggested which define media 

consumption. These motives range from the 

information process and the creation of 

personal identity to interaction, social 

integration or entertainment, as shown in the 

table below. 

Motives for media consumption 

(adapted from van Cuilenburg et al., 

1998:228) 

Motives  Description  

Need to be 

informed 

The concern to be 

informed about what goes 

on in the world  

Social prestige  The intention to master the 

current topics and themes 

Entertainment  The need for recreation 

and escaping from 

everyday life duties  

Occupation The need to render spare 

time meaningful 

Habit The relative dependence 

on media consumption 

Need for security  Lack of current 

information may generate 

uncertainty and  

bewilderment  

Social contacts  Widening of the public 

sphere and interpersonal 

relations 

Utility  Utilization of information 

for a practical reason 

Emulation  The personal need to live 

intensely emotional events 

Training  Acquiring information and 

competences with a view 

to social integration 

Within the research of communication 

effects at micro social level two closely related 

research approaches are frequently mentioned: 

one is concerned with the value of expectation 

and the other focuses on the comparison 

between the expected and the effective 

satisfaction of the audience. Whereas the first 
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direction starts from the idea that the mass 

media respond to the audience expectations 

and rewards it psychologically within the 

framework of the media consumption, the 

second research direction considers that the 

potential reward influences the media 

consumption. According to this model, the 

comparison between the two types of rewards 

explains both the motivational drives of the 

audience and its capacity to adapt its 

motivation during the media consumption. 

This thesis, although interesting for its 

practical conclusions, has remained still in the 

realm of theoretical debates. 

The Macro Effects of Media Action  

A second approach is concerned with 

the level of the macrosocial effects of 

communication and the dominant research 

theories are the agenda assigning theory, the 

theory of the silence spiral and the theory of 

differential knowledge. The “agenda assigning 

theory” claims that the mass communication 

media are the ones that set the public agenda, 

namely those aspects that are given priority on 

the agendas of social debates. Regarded from 

the perspective of the relationships between 

mass media and the audience, two variants of 

agenda can be noticed, one is the “media 

agenda” and the other is “the audience 

agenda”. In both cases the hypothesis 

presented is that “the audience regards as 

important precisely those topics that are the 

concern of the media”. The idea this thesis 

tries to accredit is that “the media selects 

certain aspects and writes them down on its 

own agenda, and the audience will come, 

sooner or later, to do the same thing”(van 

Cuilenburg et al., 1998: 232). 

Although apparently simple, the 

research work in this field has highlighted the 

existence of several types of agendas 

depending on what the individuals regard as 

important, thus: “topics of exclusively 

personal importance belong to the 

<intrapersonal agenda>, topics important for 

social contacts are included in the 

<interpersonal agenda>, while those topics of 

general importance for the society are part of 

the community agenda” (van Cuilenburg et al., 

1998: 233). In order to support the agenda 

assigning hypothesis and the correlation 

between the various types of agendas, a series 

of conclusions drawn as a result of the 

research on election campaigns can be quoted: 

the media consumption at the level of electors 

increases as the elections draw nearer; the 

increase of the media consumption brings 

about  a differentiation of the electors 

depending on  their personal characteristics or 

affiliation to a certain social group; the written 

media plays a different  media role than the 

television ; the increase of the media 

consumption can be associated to an increase 

of the interest in the important objectives of 

the election campaign ; as a result of the media 

consumption and of the interest in certain 

discussion topics the interpersonal 

communication is also intensified; the increase 

of the involvement degree in interpersonal 

contacts triggers the necessity to be better 

informed and therefore , the enhancement of 

the media consumption and of the 

interpersonal communication; the assignment 

of agendas to various categories of electors has 

to be carried out taking into account the type 

of media consumption, the interest , the 

importance and the need  to be better informed 

as well as the maintenance of the interpersonal 

relationships. 

Following an analysis of  elections 

results in Germany, Elisabeth Noelle-

Neumann (1974/2004)  formulated the 

premises of the theory of the “spiral of 

silence” that can be summed up as follows:  

public opinion  hinders  the individual from 

expressing his or her own opinions when these 

are contrary to the opinions of the majority; 

unlike the television that is a non-selective 

medium of communication, in the case of the 

press every individual may select the 

newspaper or magazine that he wants to read ; 

as the non-selective consumption does not 

have  the possibility of defence , the influence 

of television is more powerful as compared to 

that of the press; the recursive mechanism 

specific for the television leads  to a  tendency 

of alignment  to the main stream of opinions; 

he who believes that his opinion is shared by 

other people is more tempted to publicly 

express his point of view as compared to those  
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Contrary to the criticism that the theory 

of the “silence spiral” is speculative in nature 

and has little chances to be empirically 

confirmed, there are many authors who 

consider this theory as being important for the 

research of the ways through which mass 

communication media becomes a factor that 

generates public opinion. Likewise, the fear of 

being isolated, makes individuals evaluate 

continuously the general climate of public 

opinion and abstain themselves from directly 

expressing their own opinions. This has 

contributed to the refinement of public survey 

methods and to the highlighting of the so- 

called “third party effect” concerning the 

overestimation of mass media influences upon 

other persons than those that make the 

estimations. 

The theory of the “cognitive gap” and 

of the differential increase of knowledge takes 

into account the social part played by the 

media influence in the increase of the degree 

of knowledge. In this respect, although the 

studies in the literature attest the  mass media 

contribution in the dissemination of the 

information, at the general level of society an 

adverse effect has also to be considered, if we 

take into account the difference between those 

that “know” and those that “do not know” 

following the media consumption. The 

explanation forwarded claims  on the one 

hand, that for  the category of individuals with 

a superior or academic background the media 

consumption is mainly represented by the 

reading of the press, and less by watching 

television which is a source of information for 

individuals with lesser education. On the other 

hand, “those who know” regard the audio-

visual means as insufficient information 

sources, a reason why they resort to other 

forms of media consumption. This leads 

eventually to a differential increase of 

knowledge between highly educated 

individuals with a high social status and 

individuals with lower levels of education and 

social status. 

This theory is also supported by the 

conclusions of a research carried out by Ph .J. 

Tichenor, G.A. Donohue and C.N. Olien 

(1970) which refers to systems of correlations, 

such as :  individuals with higher educational 

levels  display a higher capacity of message  

decoding; the individuals that are better 

informed concerning a certain topic have an 

increased capacity of accurately taking in 

additional or novel information; the chances to 

discuss about the respective aspects are 

proportional with the range of personal 

contacts and of the current  activities; the 

attention paid to an item of information and 

the extent to which it is remembered depend 

on the education level; as the press contains 

more information, the individuals with a 

higher level of education tend to read 

newspapers and magazines to a larger extent 

than the individuals with lower levels of 

education (acc. to van Cuilenburg et al., 1998: 

237-238). 

In their subsequent research studies the 

aforementioned authors refined some of their 

statements in the following way: in the case of 

general interest topics , the level of education 

tends to have a less important role than in the 

case of  subjects of a lesser interest ; in the 

case of subjects concerning social conflicts the 

interest for information can be said to be 

evenly distributed; in a homogeneously 

structured society the chances for the levelling 

of  the knowledge core are much higher than 

in a society in which the structure is 

differentiated; the degree of informativity 

upon public affairs depends more on the 

interest manifested for this topic than on the 

level of education ; by the reception of the 

news,  the information about a certain event 

tends to be levelled down. 

The issue we are concerned with has 

been the object of many diversified research 

work on mass media that focus on topics such 

as:  the role played by ideology in the media 

culture, the manipulation of public opinion 

through communication media, the importance 

of technological determinism, the economy of 

communication and of mass communication 

media or the particular ways in which the 

information media operate in the modern 

society. These topics will be dealt with in the 

following part of our paper.   

(Va urma) 
. 
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COMUNICĂRI, INFORMAŢII, CONSIDERENTE 
 

DIN TRECUTUL NOSTRU „NAVIGAŢIA BASARABEANĂ ŞI CREATORUL EI” 

DE GHORGHE BEZVICONI   

 

Extras adoptat pentru tipar de Angela Citac 

 

E greu de găsit o ţară mai darnic 

înzestrată de natură decât Basarabia, care, pe 

lângă bogăţiile sale, este înconjurată şi de căi 

de comunicaţie fireşti-fluviile şi marea. Totuşi, 

din cauza complicaţiilor diplomatice, folosirea 

organizată a apelor, către care din vechime 

tindea omenirea, s-a început abia în vremurile 

cele mai recente. 

În 1856, congresul de la Paris a 

recunoscut Dunărea – această însemnată arteră 

europeană - fluviu internaţional, încredinţând 

supravegherea lui unei Comisii europene, a 

cărei delegaţie s-a prelungit de către conferinţa 

de la Londra (1883). Formarea acestei Comisii 

a eftinit transportul, influenţând astfel asupra 

formării unor centre de tranzit al nordului 

Balcanilor - Galaţi şi Brăila, apoi Constanţa. 

Grija principală a Comisiei a fost 

curăţirea uneia dintre gurile deltei dunărene. 

Cel dintâi cercetător în această privinţă a fost 

inginerul Gartlay (1857). Din punctul de 

vedere economic-apropierea de 

Constantinopol - şi strategic -departarea de 

Rusia - el a recomandat braţul Sf. Gheorghe. 

Proectul nu s-a acceptat, iar, până la alte 

demersuri, ca să nu sufere comerţul din pricina 

împotmolirii deltei, s-a curăţit braţul Sulina 

(1861), care a şi rămas până în prezent
24

. 

Prima campanie de navigaţie oficială-

cea austriacă s-a fondat pe Dunăre în 1833. I-

au urmat societăţile italiene, franceze şi ruse, 

ajungând după ei, în părţile acestea, şi Grecii, 

nu de mult izgoniţi din Principatele Române 

(1821). Navigaţia propriu-zisă română, chiar şi 

înaintea războiului mondial, era foarte efemer 

reprezentată. Astfel, de. ex., pe Prut din 200 de 

vase, ce circulau – 100 era greceşti, vreo 80 – 

                                                 
24 În genere, până în mijlocul decadei a noua a veacului 

trecut, se credea că delta nordică a Dunării (ramificaţiile 

braţului Chilia), este cu totul nepenetrabilă, din cauza 

aluviunilor. Abia pe la 1886 vaporaşul „Miconos”, 

străbătând incidental gura „Stambulului”, a dovedit 

contrariul.  

ruseşti şi vreo 15 – româneşti. În genere flota 

română apare pe Prut abia pe la 1908. 

Grecii s-au aşezat la Galaţi, arătându-se 

şi ei „buni” români; de fapt însă rămâneau 

aceiaşi în sufletul lor mercantelist. La ivirea 

unui conflict cu guvernul ţării, ei nu s-au jenat 

să părăsească Galaţii, prefăcându-se în „Ruşi”, 

şi cu 200 de vase să se înscrie, pentru o vreme 

oarecare, la portul Reni.  

Pentru a limita extraordinara 

exploatare, în 1886, la Odessa, în conformitate 

cu dorinţa guvernului, s-a înfiinţat de 

principele Gheorghe Eugen Gagarin (1846-

1905, nepotul diplomatului Alexandru Scarlat 

Sturdza) Societatea pe acţiuni de Navigaţie pe 

Marea Neagră şi Dunăre. Totuşi ajutorarea 

exportului local era foarte slabă, iar un an 

neroditor-1893-a a dus Societatea aproape la 

faliment. A salvat-o subvenţia statului, care a 

şi răscumpărat o bună parte a acţiunilor. 

Dar în curând acţiunile în valoare 

nominală de 250 ruble nu se mai cumpărau 

nici cu 40. Atunci, mulţumită agentului 

principal al Dunării, Gavriil Andreevici 

Bezveconnâi, s-a descoperit cauza principală a 

nereuşitelor – imoralitatea sub-direcorului P. 

Lobzin, care opera într-un contact strâns cu 

directorul de stat, E. Kociotov.  

Gavriil Bezveconi, tatăl lui Gheorghe 

Bezviconi de teama crahului Societăţii, 

învinuit de calomnie, datorită înaltei 

imparţialităţi a prim-preşedintelui Curţii de 

Apel din Odessa, V. V. Davâdov, a  trecut 

procesul la Senat, care, prin şedinţa de la 14 

martie 1903, i-a dat satisfacţia cinstei sale. 

Achitat, el a fost rechemat la funcţii mai înalte, 

iar directorii distituiţi. Societatea, transformată 

în 1903 în Navigaţia Rusă pe Dunăre de sub 

auspiciile Ministerului de Comerţ şi Industrie, 

s-a organizat pe baze etative. În 1905 a murit 

princ. Gagarin, lăsând milioanele sale 

Navigaţiei, care, cu toate începuturile sale 

comerciale şi conducerea semiautonomă, a 
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trecut în 1907 cu totul la stat, obţinând un 

„Aşezământ” special. 

De acum înainte soarta Navigaţiei era 

strâns legată cu activitatea noului ei 

conducător în Basarabia – G. A. Bezveconnâi. 

Dânsul a atras asupra sa atenţia încă din ultima 

decadă a veacului trecut, când articolel sale, 

pline de vaste proiecte şi înalte cunoştinţe, au 

început să apară ziarele din Odessa. 

În 1900 Gavriil Bezveconnâi a fost 

însărcinat cu destinderea regiunii, aproape 

necunoscută, a Basarabiei de-a lungul Prutului. 

A trecut personal prin ţară, întocmind un 

raport, în care a reliefat starea de asuprire a 

ţărănimii. Cu o asemenea însărcinare a 

călătorit şi pe Dunăre până la Belgrad. Ca 

urmare a acestor însemnate rapoarte, 

republicate., fiind confidenţiale, el a fost trimis 

să reorganizeze linia dunăreană şi să puie 

temelia navigaţiei pe Prut. S-au deschis 

porturile fluviale la Cahul, Leovo etc., s-au 

înfiinţat unele birouri şi în străinătate. 

După „Epopeia” G. Bezviconnâi, a fost 

numit inspector general şi agent principal pe 

Prut şi Dunăre. Reni, Ismail, Chilia, Vâlcov... 

au devenit puncte marcante pentru export. În 

ce priveşte însă linia Prutului (360 km): 

Măcăreşti, Nemţeni, pogăneşti (1908), Leovo, 

Toceni, Lechi, Fălciu, Flămânda, Goteşti, 

Cahul, Brânza, Văleni, Slobozia, Chiseliţa, 

Giurgiuleşti.. ea a primit o însemnătate aşa de 

mare, încât G. B. S-a mutat şi el la Leovo. De 

asemenea a fost organizată, tot de dânsul, linia 

basarabeană maritimă şi acea a Nistrului de 

jos: Olăneşti, Palanca, Roşanscaia-Cosa, 

Seimeni, Cetatea – Albă, d-sa devenind astfel 

nu numai conducătorul, dar şi însufleţitorul 

întregii navigaţii din Basarabia.  

Până în 1918 mii de lucrători erau 

ocupaţi în diferite localităţi ale provinciei cu 

construirea de clădiri, elevatoare, înzestrate cu 

uscătorii şi curăţătorii pentru cereale, magazii, 

rezervoare, cisterne, şosele şi alte drumuri de 

apropiere; se ridicau poduri, linii de telegraf şi 

telefon, se uscau bălţile, se luminau, pavau şi 

civilizau cele mai întunecate ţinuturi ale 

acestei regiuni aproape sălbatice. Apoi s-au şi 

ocupat de cultura populaţiei, însă nu numai 

prin şcoli, ci şi prin ajutorarea reală, dată 

ţărănimii, pentru care se zbătea mult G. B. 

„Bogăţia populaţiei condiţionează 

cerinţele culturale ale şcoalelor” - scria 

dânsul. 

„Constituţia, acordată unui popor 

incult, nu-l va înălţa la nivelul celor luminaţi”. 

„Numai treptat, prin însuşirea unei 

vaste culturii economice, care va aduce 

foloase reale populaţiei, luminate de şcoalele, 

ce vor răsări, vom ajunge la contribuţia 

ţărănimii în guvernarea statului. Repet, - 

ţărănimii culte, din momentul asigurării sale 

economice”. 

„În îmbogăţirea cea mai largă a 

populaţiei stă adevărata democraţie!” 

În Basarabia ţărănească chestia cea mai 

trainică este agricultura, care garantează 

existenţa a 9/10 din populaţie, asigurând ţara 

din punctul de vedere economic, deci şi din cel 

social-politic. În vederea acestor împrejurări 

G. Bezveconnâi sprijinea aducerea seminţelor 

selecţionate, a inventarului modern, a 

îngrăşămintelor de sol, şi a vitelor de rasă... 

De către dânsul au fost influenţaţi şi 

moşierii mari, prietenii săi: Cara-Vasili 

(Cahul), cumnatul lor Crăciunescu, Marateo 

(Leovo), Davidoglo (Fălciu), fraţii Zahariadi şi 

alţii. 

În acelaşi timp s-a început şi eliberarea 

ţărănimii din Ghiarele cămătarilor. Fără o 

„fericită” conversiune, aproape toate datoriile 

s-au acoperit însăşi de ţărănime. G. B. a 

îndemnat şi a ajutat la organizarea societăţilor 

de credit mărunt-ţărănesc, a asociaţiilor de 

agricultură, a cooperativelor.  

După exemplul Statelor Unite sau făcut 

ţărănimii creditări pe gajul cerealelor 

înmagazinate. S-a propus de asemenea 

eliberarea chitanţelor pentru cerealelor depuse, 

aceste chitanţe (certificate varante), fiind 

garantate de Societatea de Navigaţie, ciculau 

aproape ca moneda de hârtie. Din magaziile 

Navigaţiei, unde cerealele erau asigurate de 

orice întâmplare neprevăzută, vânzarea se 

aducea direct consumatorului, ocolindu-se 

mâinile exploatatorilor-toptangii. Pentru acest 

scop, în porturile străinătăţii s-au format 

„Standarte” – expunerea speţelor clasificate 

ale grânelor, după care se făcea comanda. 

Pe lângă magaziile Navigaţiei s-au 

clădit şi cele comunale. Nu s-a ajuns încă la 
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mecanizarea deplină a muncii, cântărirea şi 

preţuirea grânelor de inspectori speciali, însă 

G. Bezveconnâi proiecta şi aceasta, dovedind 

că manipularea uşoară a grânelor în cheile 

elevatoarelor dădea naştere la abuzuri de 

încredere.  

Din toate aceste directive primii s-au 

folosit bogăţii coloniştii germani şi bulgari. 

Cei din urmă, la 15 iulie 1912, l-au ales pe G. 

Bezveconnâi – „binefăcătorul ţărănimii 

Basarabiei sudice, pentru meritele şi 

activitatea sa deosebit de energică”- epitrop 

de onoare în Sindicatul societăţilor de credit 

ţărănesc din 24 (27) comune cu centrul la 

Bolgrad. Dânsul a ocupat această demnitate 

mai mulţi ani dea rândul şi, precum au declarat 

delegaţii coloniştilor Bulgari, în 1916, înaintea 

amiralului Veselkin, la Reni, activitatea sa are 

să fie tot aşa de neuitată în sudul Basarabiei, 

ca şi cea a generalului Inzov - binefăcătorul 

lor! 

Extrem de repede a crescut şi 

extensiunea Navigaţiei. Ca ex. aducem Prutul. 

În 1905 Navigaţia a exportat 500.000 puduri 

de cereale pe 16 vase, în 1907 – 2.300.000 

puduri pe 35 vase, iar în 1913 peste 4.000.000 

puduri, întrecând chiar pe Greci. 

Totodată G.  Bezveconnâi a stăruit ca 

latifundiile mănăstireşti (vreo 60 mii de 

hectare) să fie date în arendă numai ţărănimii, 

ceea ce se făcea şi mai înainte, însă ca sub 

arendare prin mijlocirea câtorva bancheri-

arendaşi.  

Succesele erau formidabile, chiar cu 

toate că în anii roditori Basarabia, din 

apropierea Prutului navigabil şi a Dunării, 

exporta numai pron porturile României vreo 

40.000.000 puduri de cereale. O parte 

însemnată trecea şi pe calea ferată română, mai 

bine acomodată decât cea locală, dar şi 

exportul fluvial era colosal
25

. Din cauza 

aceasta, deja în 1908, numai pe Prut, se 

întreţineau de Navigaţie 60 şlepuri şi 4 

vapoare, în locul unicului vaporaş „Prutul”, ce 

circula la început.  

                                                 
25 În 1908 exportul pe Prut era 14.000.000 puduri. Acest 

export de fapt aparţinea numai Prutului de la Cahul în 

sus, căci regiunea de jos transporta produsele sale prin 

Reni.  

În genere, navigaţia pe Prut era cea mai 

grea de introdus. Acest râu, curgând, ca şi 

Ronul, într-un plan foarte înclinat, îşi reţine 

apele mulţumită zigzagurilor din luncă. Cu 

toate că navigaţia e posibilă de fapt numai 

primăvara şi toamna, aceasta nu reduce 

însemnătatea ei. Navigaţia se regula aici prin 

îmbelşugul recoltelor şi nivelul schimbător al 

apelor, iar pentru transport - şi prin cantitatea 

vaselor disponibile. Cerealele se expediau în 

tot timpul anului, iar porumbul recoltei acestui 

an trecea spre încărcare abia în primăvara 

anului al doilea.  

 Se cerea totuşi o mare insistenţă pentru 

înrădăcinarea navigaţiei cu diferite adoptări la 

mediu, cu vase speciale, de mică adâncime, 

mai ales lângă malul Prutului rusesc, rău 

aranjat şi necurăţat. (desigur că astăzi, valoarea 

acestui drum pentru Moldova e dublă, cu atât 

mai mult cu cât se proiectează legătura sa cu 

apele Moldovei centrale). 

Lupta cu încăpăţânarea omenească a 

fost însă şi mai grea, decât cea cu rezistenţa 

naturii. După exploatatorii din Galaţi au venit 

şi cei din Odessa, mai ales navigatorii Spozito, 

Kovalenco Co. Cu ajutorul ginerelui său, 

Femelidi, primarul Cetăţii-Albe, Spozito a 

dobândit în acest oraş monopolul transportului 

de la piaţă până în port costa pe ţărani mai 

scump decât cel de câţiva zeci de kilometri de 

acasă până în oraş. G. Bezviconnâi a înfiinţat 

atunci io escală de încărcare cu vreo 30 de 

kilometri mai la nord, la Roşcanscaia-Cosa, 

aşa că ţărănimea, folosindu-se de aceasta, 

oraşul pustiit să fie nevoit să cedeze, revocând 

monopolul. Ca răzbunare, Spozito a venit să 

concureze cu Navigaţia pe Prut (1908), dar 

această încercare avea să-l ducă la faliment. 

De asemenea greu i-a fost lui G. B. , 

care încă la 1907 în zadar se zbătea pentru 

aceasta, şi numai pe un scurt timp, pe vremea 

războiului Mondial, să unească Bolgradul cu 

Dunărea, prin lacurile Ialpug-Cuhurului şi 

râuşorul Repida. Drumul creat micşora 

cheltuielile, în raport cu preţul transportului pe 

calea ferată, cu câteva copeici la pud, cea ce 

era colosal pentru exportul ed 4.500.000 

puduri. Se făcea şi o descărcare a căilor ferate, 

neîndestulătoare chiar şi astăzi, nici ca 

extensiune teritorială, nici ca cea de 
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compunere, căci, dealtfel, milioane de puduri 

de cereale s-ar fi pierdut în părţile acestea ale 

Rusiei, cum au putrezit şi în anii 1901 şi 1907. 

şi totuşi, în contra unirii cu Dunărea s-a ridicat 

direcţia liceului din Bolgrad, proprietatea 

acestor lacuri.  

N-a lăsat fără de atenţie G. 

Bezviconnâi nici malul mării.  

Printre cei dintâi el a notat 

însemnătatea staţiunilor balneare-climaterice 

ale acestei regiuni. Mai ales s-a sprijinit, în 

această privinţă, Bugazul, după cercetări, 

identic cu Lido de lângă Veneţia. Aci s-a 

proiectat şi primul port maritim al Basarabiei.  

Un port maritim-o poartă în Europa-

este necesar Basarabiei! 

D-l profesor Taşcă, fiind ministru al 

comerţului şi industriei, a declarat că crearea 

unui asemenea port este o chestiune naţională.  

Apropierea pe piaţa mondială, eftinirea 

exportului şi importului, scăparea de 

primejdioasa concurenţă - iată ce înseamnă un 

port pentru Basarabia, care, din cauza tarifelor 

căilor ferate, n-are ieşire la apus, fiind, prin 

împrejurările politice, izolată şi spre răsărit. 

Lipsa căilor de comunicaţie organizate, chiar 

printre centrele din localitate, ridică şi mai 

mult însemnătatea căilor celor mai eftine şi 

naturale-ale apelor.  

Fără exportul produselor brute ale ţării 

noastre agricole 9/10 ale populaţiei ar ajunge 

(poate au ajuns deja?) la faliment. Criza 

economică provoacă şi cea financiară. Boala 

agriculturii cauzează deficitele bugetare, 

mărirea impozitelor, căci sărăcesc populaţia, 

aducând rele tuturor ramurilor de producţie 

etativă, cu tot protecţionismul industrial etc. 

Numai uşurarea exportului şi expunerea cât 

mai largă în preţ a produselor agricole, scăpa 

ţara de criza în care ne zbatem, chiar faliment 

general ce ne aşteaptă! 

Crearea lângă Basarabia a porturilor 

Galaţi, Odessa etc. n-a adus de fapt provinciei 

noastre foloase reale. Basarabia are nevoie de 

un port propriu, cu tarifuri speciale la căi 

ferate, etc. Bugazul însă, după situaţia 

strategică, nu ne-ar conveni ca port principal, 

mai ales fiind dezaprobată intenţiunea creării 

unui port la Bugaz sau la gurile Nistrului de 

toţi specialiştii de pe vremuri.  

De către G. Betviconnâi au fost puse 

bazele porturilor la Jăbrieni, mai sus la 

Vâlcov, şi la Burnas sau Bazariana în faţa 

Tuzlei. Acest din urmă port, ca punct central al 

ţărmului, predomină asupra acestora. 

S-a propus de asemenea construirea 

unei căi ferate centrale-economice, care, 

pornind de la Soroca şi terminându-se în port, 

trebuia să unească toate centrele, despărţite din 

cauza liniilor strategice ale Rusiei. De calea 

aceasta s-a folosit însă numai Cetatea-Albă, 

care totuşi, ca şi Ismailul şi Reni, situate pe 

ape ce îngheaţă, au multe conveniente ca 

porturi moderne. Dintre proiectele porturilor, 

cel mai însemnat era cel de la Jăbrieni. Nu 

departe de Ismail Dunărea se împarte în două 

braţe dintre  care cel al Basarabiei -  „Chilia”, 

duce cam 6/9 din ape, iar cel de al doilea se 

ramifică şi el în două: „Sf. Gheorghe” (21%) şi 

Sulina (11%). Deoarece braţul nordic aparţinea 

în veacul XIX ruşilor, Europenii au fost 

nevoiţi săşi îndrepte privirile la braţul de 

mijloc, cel mai sărac în apă, al Sulinei. S-a 

întemeiat un port-Sulina, care însă, ca şi în 

deosebi canalul, este în prezent insuficient 

pentru navigaţia României Mari.  

În ce priveşte braţul „rus” al Dunării, el 

este şi cel mai aluvionat la gură, împiedicându-

se astfel navigaţia, de vremuri, mergând chiar 

de la Vâlcov la Odessa, vasele trebuiau să se 

întoarcă la Ismail, pierzând timp ca să treacă 

prin Sulina, unde se plătea şi o vamă.  

În 1883 inginerul M. Lişin a propus 

adâncirea gurii Ociacovului din delta Chiliei, 

alţii au proiectat curăţirea gurii nordice a 

Belgorodului, iar inginerul V. Rummel (1894) 

a gurii „Polunocinâi”. Deoarece menţinerea 

acestor guri curăţite ar fo foarte grea, inginerul 

P. Cehovici (1904) a propus săparea unui 

canal special, care trebuia să pornească din 

ramificaţia nordică a deltei - „de Stepă” şi să 

iasă în golfişorul Jăbrienilor - o  temelie 

naturală pentru un însemnat port maritim la 

gurile unui fluviu ca Dunărea.  

Ori cum nu s-ar privi aceste proiecte, 

însă viitorul aparţine desigur braţului Chiliei 

şi unui port alăturat al Basarabiei, care port 

ar fi superior Sulinei, iarna cu totul izolate, 

importanţa lui crescând printr-o cale ferată, 

care ar uni Dunărea cu ţara întreagă! 
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Despre toate aceste chestii s-a interesat 

zemstvoul, guvernatorii A. Haruzin şi contele 

Kancrin, ari între 18 iulie 1908 - 5 octombrie 

1909 au strâns la Chişinău Consfătuiri speciale 

pentru luarea în discuţie a rapoartelor lui G. 

Bezveconnâi în legătură cu ameliorarea 

transportului şi exportului a produselor 

ţărănimii, pe Prut. De asemenea G. B. a citit 

referate la întrunirile Economice din 

Petersburg, Kiev, Ecaterinoslav şi Odessa, 

fiind totodată invitat să depună personal 

rapoarte marelui duce Alexandru Mihailovici, 

iar la Reni a fost prezentat însuşi împăratului 

Neculai II. 

Importanţa Navigaţiei a crescut şi mai 

mult cu intrarea ei, la 20 iulie 1914, în 

expediţia cu însărcinări speciale de sub 

auspiciile Ministerului p război. În fruntea 

Expediţiei a fost numit amiralul Mihail M. 

Veselkin, mare original, om de o inteligenţă şi 

energie rară, care din cauza marii sale treceri 

la Curtea imperială, se zice că era fiul 

nelegitim al marelui duce Alexei 

Alexandrovici. 

Expediţia servea pentru întreţinerea 

armatelor româno-ruse, legătura şi întărirea 

dosului frontului... Avea şi un scop tainic în 

vederea diplomaţiei balcanice, însă aceasta o 

vom descrie cu altă ocazie. În administrarea 

Basarabiei sudice şi partea economică a 

Expediţiei colaboratorul principal al amiralului 

era G. Bezveconnâi. 

S-a reorganizat întreaga navigaţie, s-a 

mărit numărul vaselor, s-au îmbunătăţit 

drumurile de apropiere, s-a ameliorat starea 

lipovenilor, a leproşilor din părţile Ismailului, 

a pescarilor din Vâlcov, exploataţi astfel 

precum era odinioară terorizată ţărănimea 

locală.  

În noiembrie 1916 Veselkin, printr-o 

intrigă la Curte, a fost înlăturat şi împuşcat 

apoi, în timpul revoluţiei, de bolşevici.  

Mai târziu Expediţia s-a transformat, la 

5 ianuarie 1917, în Flotila de transport pe 

Dunăre. Rezidenţa ei s-a mutat la Chilia, apoi 

la Odessa, perindându-se la conducere 

amiralul Neniucov, căpitanul Homatiano şi 

alţii. După câtva timp Odessa a căzut pe mâna 

ucrainenilor, încât Flotila de transport, 

schimbându-şi numele în Flotila Fluvială, 

ridică chiar pe unele vase steagul republicii 

Ucraina. De fapt însă conducerea trecea la cei 

cari posedau la moment Odessa. Astfel, de. 

Ex. generalul Lucomski a destituit pe unii şefi 

al Flotilei. 

La 27 Martie 1918 Ministerul de 

marină al Ucrainei a dat ordin de a se reînfiinţa 

navigaţia pe Nistru, iar la 9 mai 1918 G. 

Bezveconnâi a fost numit inspector general al 

liniei nistrene, cu sediul la Tiraspol, devenind 

totodată şi şef-economic pe lângă Harnich, 

comandantul armatei germane de ocupaţie în 

Transnistriana. 

La 22 august 1918 G. B. a fost trimis 

iarăşi în Basarabia, la Cahul, ca reorganizator 

al liniilor Prutului şi Dunării; era însă prea 

târziu. Conducerea Navigaţiei trecu la 

Constantinopol, iar averile de aici au fost 

expropriate fără nici un sistem de către 

guvernul român. Multe dintre averi au rămas 

în uitare sau au fot vândute pe baza unor 

autorizaţii false.  

G. Bezveconnâi, cu toate că era 

membru în Comisia de lichidare (a rămas până 

în prezent), nu putea să facă nimic. De la 4 mai 

1919 el a publicat în ziarul „Basarabia” (N. 26, 

etc.) un ciclu de însemnătate articole despre 

navigaţia basarabeană.  

S-a interesat ministrul de atunci, d-l D. 

Ciugureanu, iar pe baza unui raport, înaintat pe 

la 20 iunie 1919, pe lângă Directoratul de 

Industrie şi Comerţ s-a format o secţie specială 

de navigaţie.  

La 5 august a aceluiaşi an, G. 

Bezveconnâi, d-nii comandor C. Ştefănescu şi 

dr. Nedov au fost însărcinaţi cu revizuirea 

stării navigaţiei de pe Prut şi Dunăre. Au fost 

primiţi în audienţă de prim-ministrul de atunci, 

d-l general Vălitoianu, însă demisia, la 1 

decembrie 1919 a guvernului acestuia puse 

capăt începutului bun. 

De mai multe ori G. B. a mai scris în 

ziare despre pierderea milioanelor de către 

statul românesc, iar d-lor miniştri I. Inculeţ (la 

16 februarie 1922, 22 martie 1922 şi în 1925) 

şi general Râşcanu (la 10 aprilie 1927) le-a 

prezentat mai multe rapoarte. 

Cine a ignorat interesele noastre, 

oprind aceste îndemnuri la realitzări mari 

pentru Basarabia? 
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Doar se cerea aşa de puţin, căci – 

spunea G.B - „pâinea şi exportul ne vor da 

singure mijloacele de realizare”. 

Am văzut noi actualmente şi rămăşiţele 

navigaţiei din trecut şi navigaţia de astăzi. 

Dezastru, slăbiciune tehnică, starea 

antisanitară, pretutindeni sărăcie, exploatare... 

Penibilă înfăţişare au clădirile distruse, 

ce amintesc de slava trecută; dar şi mai 

impresionante sunt satele odinioară bogate-azi 

în ruină. 

Şi acela care, timp de 35 de ani, s-a 

trudit spre binele Basarabiei şi ţăranului ei, 

trăieşte în prezent într-o uitare adâncă de 

plâns. 

Bătrânul G. Bezveconnâi, astăzi, când 

ţăranul moldovean ar trebui aă-i arate 

recunoştinţă, îşi duce o existenţă grea fără a 

primi o mică pensie. 

Cea ce a fost nu mai este şi cine ştie 

dacă se va stabili. Câtă muncă s-a depus şi cu 

câtă ingratitudine a fost răsplată! 

Ziarul „Dimineaţa”, No. 9.866. 

Sâmbătă 16 iunie 1934: 

Navigaţia pe Nistru 

Ce a fost ieri şi ce poate fi mâine. 

De vorbă cu G. Bezveconnâi, fost inspector 

general al navigaţiei basarabene 

Chişinău, 14 – Una din consecinţele 

cele mai importante ale reluării raporturilor 

normale cu Rusia Sovietică, va fi 

redeschiderea navigaţiei pe Nistru, ceea ce de 

la sine înţeles, dacă se ţine seamă că în 

Basarabia, căile de comunicaţie terestră – 

drumuri şi căi ferate-sunt foarte reduse, iar pe 

de altă parte, pentru că transportul pe apă este 

cu mult mai ieftin decât cel uscat.  

Dorind a avea lămuriri cât mai ample 

în această chestiune ne-am adresat d-lui 

Gavriil Bezveconnâi, fost inspector general al 

navigaţiei basarabene. G. Bezveconnâi ne-a 

făcut următoarele declaraţiuni: 

Importanţa navigaţiei pe Nistru 

- Am luat parte la compunerea mai 

multor proiecte şi la şedinţele mai 

multor comisiuni, cari s-au ocupat pe 

vremuri, cu cvhestiunea navigaţiei pe 

Nistru. 

Odinioară, Nistrul făcea parte din sectorul 

căilor de comunicaţie a Kievului. Linia era 

despărţită în 3 distanţe navigabile, cuprinzând 

fiecare mai multe escale de încărcare.  

Pentru a vă da seama de importanţa 

Nistrului, ca arteră de comunicaţie fluvială, vă 

voiu cita o interesantă statistică, publicată în 

„Foaia navigaţiei” din Kiev în anul 1910, din 

care se pot vedea, exprimate în puduri (un 

pud=16 kg), cantităţile de produse transportate 

de vase şi plute.  

1900 9.780.000 puduri 

1901 11.993.000 „ 

1902 16.818.000 „ 

1903 16.275.000 „ 

1904 10.210.000 „ 

1907   11.698.000 „ 

1909   8.621.000 „ 

Din aceste cifre, rezultă că în fiecare an se 

transportau pe Nistru cam vreo 30 mii vagoane 

de produse basarabene, în mare majoritate 

cereale.  

Privind această statistică şi care reflectă 

numai parţial exportul regiunii nistrene - în 

trecut furnizoarea principală de cereale a 

portului Odessa-putem uşor înţelege 

importanţa navigaţiei pe Nistru. 

De altfel, fluviul acesta este navigabil pe 

aproape întreg parcursul său, iar cu celelalte 

fluvii din Europa Centrală, ar putea forma un 

sistem de canale, de mare importanţă 

economică. 

Pe vremuri circulau pe Nistru vapoarele 

Societăţii „Rossiene” şi ale companiilor 

particulare Ţucherman, Şaganschi, Brodschi 

etc. 

Până în 1916, în afară de plute, care 

veneau chiar din părţile Galiţiei, mai circulau 

vreo 12 vase de pasageri şi transport de 

mărfuri, vreo 10-16 şalande mari şi vreo 300 

şlepuri mici de tipul „Nistru” (a lui Chessen), 

cu fundul plan, de mică adâncime, special 

adoptate condiţiunilor de navigaţie pe acest 

râu. 

De la Soroca până la Varniţa, circulau 

şlepurile de o adâncime mai mare linia de 

navigaţie socotindu-se de la gurile fluviului 

până la Mohilău. În genere, însă, navigaţia 

depindea de nivelul apelor, nivel mult mai 

satisfăcător decât cel al Prutului. 

Pe Nistru mai circulau vasele aparţinând 

Societăţii ruse a navigaţiei şi comerţului, 
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societate care poseda cele mai bune vapoare: 

„Brat” şi „Sestriţa”. 

De asemeni mai circulau 4 vapoare 

particulare de pasageri (Mohilău, Bender, 

Soroca şi Bogatâri) un vaporaş al 

administraţiei şi patru maşine de curăţire a 

fundului, supraveghiate de ingineri.  

Din părţile nordice ale fluviului scoborau 

plute mari de arbori din pădurile Carpaţilor, iar 

în Părţile Hotinului numeroase fabrici lucrau 

fel de fel de cherestea ce lua apoi, drumul 

Nistrului. 

Mai jos, în valea Nistrului, existau mori de 

apă, iar făina lua aceeaşi cale. 

De mare însemnătate era transportul 

fructelor şi strugurilor, ce se duceau la staţiile 

de cale ferată, pentru a fi încărcate spre 

Polonia. 

Vapoarele transportau produse de volum şi 

greutate mai mică: manufactură, coloniale, 

ţesături etc. 

Transportul pasagerilor se făcea regulat 

până la Cetatea – Albă, iar de aici, vasele 

„Turghenev” şi „Otvajnâi” făceau legătură 

regulată cu Odessa. 

Majoritatea mărfurilor se descărcau însă la 

Varniţa lângă Tighina, de unde luau, pe cale 

ferată, drumul Odessei, iar de aci erau 

reâncărcate pentru export. 

Societatea de stat a navigaţiei ruse pe 

Dunăre aa organizat sub conducerea mea linia 

Nistrului de sud: Olăneşti-Palanca-Rosansciai-

Cosa-Seimeni-Cetatea-Albă. 

În timpul războiului Mondial, navigaţia 

nistriană a fost supravegheată de aşa zisa 

„expediţie cu însărcinări speciale”, de sub 

conducerea amiralului Veselkin. 

Nu pot încheia această expunere, continuă 

G. Bezveconnâi, fără a vă vorbi şi de imensa 

avere pe care a posedat-o odinioară „Navigaţia 

basarabeană”, atât pe Nistru cât şi pe Prut, şi 

care a fost cu desăvârşire irosită, în anii ce au 

urmat Unirii. 

- Credeţi că navigaţia ar putea fi reluată 

încă în cursul acelui an, sau e nevoie de 

îndeplinit unele lucrări pregătitoare? 

- Numai plutele ar putea să circule 

imediat, cât despre organizarea din nou 

a unor linii regulate de navigaţie, ele 

comportă în primul rând necesitatea 

readucerii Nistrului în stare de 

navigabilitate pentru vase şi şlepuri. 

Pentru aceasta va fi nevoie de dragarea 

râului, operaţiune costisitoare şi migăloasă, 

dacă se ţine seama de faptul că o asemenea 

curăţire n-a fost efectuată de 17 ani. 

Va trebui apoi de reintrodus sistemul de 

semnalizare şi iluminare ce există odinioară pe 

ambele maluri, construirea de noi staţiuni de 

acostare şi pantoane, şi bineînţeles, 

organizarea unui serviciu permanent de 

curăţire a râului, pentru că navigaţia să nu fie 

împiedicată.  

Apoi, va trebui ca viitorul serviciu al 

navigaţiei să fie dotat cu materialul mărfurilor 

şi al călătorilor şi cu şlepuri. 

Cred că s-ar putea afecta unele vase, ce au 

circulat înainte pe Nistru şi care circulă astăzi 

pe dunăre, fiind - după câte ştiu – proprietatea 

societăţii SRD. 

G. Bezveconnâi şi-a încheiat aci 

interesanta sa expunere, promiţându-ne că va 

căuta în arhiva sa şi ne va mai pune la 

dispoziţie şi alte date interesante, privind 

navigaţia pe Nistru.  

Cum s-a furat averea navigaţiei 

basarabene 

.... revoluţia rusă care a zguduit întreaga 

organizaţie etativă a vechiului imperiu a 

distrus aproape întreaga avere a acestuia.  

Printre alte instituţii irosite, numai în 

câteva luni, a fost şi Navigaţia basarabeană. 

Intrarea trupelor române, a pus capăt jafului 

început de elementele revoluţionare. Totuşi 

încă multă vreme după aceasta a continuat 

mişcarea de distrugere tacită a averii vechilor 

instituţii ruseşti. 

Sub ameninţarea de a fi declaraţi bolşevici, 

basarabenii, ce îndrăzneau să protesteze, au 

fost siliţi să tacă, iar averile Statului, ca şi cele 

private, erau prădate ca în codru sub văzul 

tuturor. 

În această privinţă, cazul navigaţiei 

basarabene nu este unic, însă îl cităm ca unul 

foarte caracteristic, şi care până în prezent n-a 

fost discutat mai îndeaproape, deşi Statul 

nostru a pierdut materiale de câteva miliarde, 

fără să mai vorbim de pierderile pricinuite 

Basarabiei prin desfiinţarea acestei instituţii. 
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Ce avere posedă „Navigaţia 

basarabeană” 

Navigaţia basarabeană în zeci de puncte, 

pe toate liniile navigabile ale provinciei, 

posedă o mulţime de clădiri, magazii, 

rezervoare, inventar de rulaj, materiale 

automobile, pontoane (chiar la Calafat şi alte 

porturi dunărene) etc. Fără să mai amintim 

despre vasele sale, de care vom vorbi mai jos.  

Nimic din acest uriaş inventariu n-a fost 

predat Statului român de către funcţionarii 

Navigaţiei, ceea ce e mai grav: că aceştia în 

repetate rânduri au apelat la organele în drept 

ale statului nostru, însă zadarnic.  

Fel de fel de persoane au pus pur şi simplu 

mâna pe această imensă avere a Statului, 

distrugând-o şi transportând-o la ei acasă, ca 

pe un bun al lor. 

La Reni, de ex., exista vreo 60 hectare de 

pământ, cumpărat de către funcţionarii 

Navigaţiei de la comună, un întreg orăşel zis 

„al Amiralului Veselkin”. Pământul era 

împărţit funcţionarilor, dar aceştia au fost scoşi 

din drepturile lor. Clădirile au fost distruse, 

materialele vândute şi transportate. Chiar şi 

bisericuţa lui Veselkin a fost prădată, iar 

icoanele acestui sfânt lăcaş, care era un 

adevărat muzeu al artei bisericeşti, au intrat în 

proprietatea unui oarecare medic din Galaţi. 

Inventarul, uzinele cu bogatul material, 

toate au fost luate de fiecare după cum a vrut. 

Tot aşa şi macaralele şi maşinile automate de 

încărcare, maşinile de construcţie ale 

elevatoarelor, şlepurilor etc. Trei mari 

rezervoare s-au vândut de un oarecare 

Falkenştein unor ingineri din Ploeşti, pe baza 

unei ipoteci fictive. Două dintre rezervoare au 

şi fost ridicate şi numai al treilea, şi unul mai 

mic, au fost oprite de guvern.  

Pretutindeni aceiaşi distrugere 

La Cahul, Leovo şi pe tot lungul Prutului 

s-a săvârşit aceiaşi prădăciune a averii 

Statului. 

La Cahul, de ex., dinamomotorul, ridicat 

de pe vaporul „Tiraspol”, s.a vândut de însăşi 

funcţionarii portului. 

Materialele colosale ale „Expediţiei cu 

însărcinări speciale”, se găseau nu numai la 

Reni, dar şi pe lacul Ialpug. De aceasta a avut 

însă grijă d-l ministru Inculeţ. 

D-l Inculeţ a cerut d-lui Gavriil 

Bezveconnâi, ultimul şef al Navigaţiei, 

predarea vaselor ce au rămas. Au fost ridicate 

atunci vreo 30 de vase cu fel de fel de 

materiale, muniţie, alimente, lemnării, ferării, 

uleiuri etc. Acestea au fost mai târziu trecute la 

Chilia Nouă, Galaţi etc. 

La Chilia a început şi acolo o adevărată 

prădăciune, iar când cinstitul agent local, 

Pacsimandi, s-a opus, a fost pur şi simplu 

întemniţat, astfel că bietul om, îmbolnăvindu-

se de tuberculoză, a murit în scut timp. 

Ce s-a făcut cu vasele mari ruseşti 

Desigur că după Unire, încă pe vremea 

neorânduielilor, ce au urmat, toate vasele 

ruseşti, părăsite, ar fi trebui să treacă la Statul 

român. 

De fapt însă s-a întâmplat altfel. 

Aceste vase au fost vândute de cine vroia, 

cui vroia! 

Un exemplu dintr-o mie: 

Un amiral ucrainean, Ostrogradski, cu 

toate protestele d-lui Beuveconnâi, a vândut 

firmei „Traiano-Brothers”, cu 1.964.000 lei, 

şlepurile „Svetlana” şi „Liudmila”. 

Desigur că exemplul „amiralului” a fost 

foarte impunător, încât în curând i-au urmat şi 

alţii şi astfel o bună parte a vaselor s-au vândut 

pe baza unor ipoteci fictive, pe baza unor 

procuri ilegale, date cine ştie de cine, unor 

avocaţi sau funcţionari excluşi, ce s-au 

îmbogăţit astfel. 

Aşa de pildă vaporul rus „Kiev”, adus de 

către G. Bezveconnâi, pe socoteala proprie şi a 

navigaţiei, din Varna la Brăila, a trecut, prin 

intermediul unui oarecare Chitis la banca 

„Marmoroch-Blanch”, fiind strănumit în 

„Ismail”. 

S-a protestat la timp însă zadarnic. 

Despre toate acestea nu s-a tăcut pe atunci.  

D-l G. Bezveconnâi a protestat şi a 

prezentat o serie de rapoarte miniştrilor 

Ciugureani, Inculeţ şi Râşcanu... 

S-au scris coloane întregi prin ziare, dar 

totul a fost inutil. 

Persoane interesate opreau pe loc aceste 

rapoarte... 

Gh. Bohuş
26

. 

                                                 
26 Pseudonimul lui  G. Bezveconnâi 
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Unele date aproximative  despre soarta 

vaselor Navigaţiei Ruse pe Dunăre şi acelora, 

ce circulau pe Prut, care, în parte, ar putea să 

servească pentru reînzestrarea Prutului şi a 

altor linii cu o navigaţie necesară.  

1. Vaporul „Şevcenco” de pe Prut, după 

reparaţii strănumit în „Ţepeş-Vodă” şi 

pus la dispoziţia Marinei militare şi a 

Serviciului Hidraulic. 

2. „Serbia”, strănumit, se afla la Turnu-

Severin 

3. „Regele Alexandru”- în România. 

4. „Tiraspol” de pe Prut, se afla pe Dunăre. 

5. „Contele Ignatiev” – în România. 

6. „Vilcov” – la Constantinopol. 

7. „Patriot” (fost „Prutul”) scufundat în 

România. 

8. „Prut”, scufundat. 

9. „Olga”, vapor de altă dată, apoi şlep în 

România 

10. Şlepurile de pe Prut: la Matcin - în braţ-6 

şlepuri, pe Siret - două şlepuri, în faţa 

Galaţilor - două şlepuri, lângă Chilia (pe 

mal) – două, pe Prut-patru, la zemstvoul 

Chişinăului - şasă (total 22). 

11. Opt sau zece şlepuri ale Statului, ce se 

află la galaţi şi brăila, şi care în trecut 

circulau pe Prut. 

12. Un remarker al Statului - la Galaţi. 

13. Două şlepuri „Svetlana” şi „Ludmila”, e 

se aflau la dispoziţia „amiralului” 

Ostrogradski, pe lângă misiunea 

ucraineană din Bucureşti şi care le-a 

vândut firmei „Troiano Brothers”. 

14. Vaporul „Rusi” sechestrat pentru datorii 

la Alexandria (Egipt). 

15. „Marele duce Alexandru Mihailovici”, 

vândut în America de Sud. 

16. Vasele „Bogatâri”, „Soroca”, 

„Basarabia” şi „Smolensk” s-au 

retrocedat proprietarilor. 

17. Şlepurile „Chilchida”, „Ţeţilia” şi 

„Priomsk”, mobilizate de expediţia cu 

însărcinări speciale, s-au retrocedat 

proprietarilor.  

18. Spitalul plutitor „Sestriţa” (Tasmania de 

sub steagul engkez), pentru înzestrarea 

căruia personalul G. Bezviconnâi a şi 

strâns donaţiile moşierilor basarabeni pe 

suma de 150 mii ruble, a rămas la 

dispariţia Marinei militare române. 

19. Soc. Română Lloyd Maritim a cumpărat 

un iaht şi trei şlepuri. 

20. Două şlepuri au fost scufundate pe 

vremea războiului ca să închidă intrarea 

în braţul Chilia. 

21. Vaporul „Bolgaria” – la Constantinopol

Tabelul aproximativ al vapoarelor pe Nistru 

Din toate vasele susnumite No. 1,2,3,5,15, şi 16 au fost aproape într-o stare navigabilă, iar 

celelalte au fost scufundate. 

Nr. curent  Proprietarii Numele vapoarelor Locul aflării în 

trecut 

Încăperea  

1.  

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Şeinberg et Co.  

Şeinberg et Co.  

Ţimbeld 

Ţimbeld 

Iaţkii et Co. 

Iaţkii et Co. 

Şeinberg et Co 

Frenkel et Co 

Aronştein et Co. 

Vurt et Co. 

Goldelman et Co. 

Tubis et Co. 

Tubis et Co. 

Flimman et Co. 

Aronştein et Co. 

Aronştein et Co. 

„Bogatâri” 

„Pobedonoseţ” 

„Soroca” 

„Ambra” 

„Smelâi” 

„Benderâ” 

„Mir” 

„Varşava” 

„Mohilău” 

„Otvajnâi” 

„Odessa” 

„Udacinâi” 

„Sciastiliveţ” 

„Blagodati” 

„Iampol” 

„Progress” 

Tundre 

Chiţvcani 

Tundre 

Tighina 

Tundre 

Far 

Chiţcani 

Far 

Tighina 

Mohilău 

Mohilău 

Tighina 

Soroca 

Far 

Tundre 

Tundre 

8-10 mii pud.  

3 mii pud. 

6-8 mii pud. 

3 mii pud. 

3 mii pud. 

3-4 mii pud. 

4 mii pud. 

1.5 mii pud. 

1.5 mii pud. 

1.5 mii pud. 

2 mii pud. 

1.5 mii pud. 

0.5 mii pud. 

0.5 mii pud. 

0.5 mii pud. 

1 mii pud. 
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CADRUL JURIDIC AL NAVIGAŢIEI 

PE DUNĂRE 

  Ştefăniţă Ion – doctorand, Facultatea 

  Istorie şi Etnopedagogie,  catedra  

Istorie Universală 

 

Cadrul juridic în perioada 1815-1948 

Conexiunile dintre factorii de ordin 

geopolitic şi juridic privind navigaţia pe 

Dunăre sunt inerente. Aceste interdependenţe 

se reflectă, printre altele, prin faptul că 

schimbările majore ale relaţiilor juridice în 

acest domeniu precedă reevaluări importante, 

chiar rasturnări de situaţie, în raporturile 

politice dintre state. 

În acest context ar fi de menţionat că 

formarea actuală a organismului de cooperare 

economică regională europeană va impune noi 

reglementări sau reconsiderări ale relaţiilor 

juridice privind gestionarea arterei navigabile 

a Dunării, conforme cu mutaţiile geopolitice şi 

geostrategice generate de acest proces 

complex al integrării, în consecinţă conforme 

cu interesele ţărilor riverane.  

Congresul de la Viena din anul 1815 a 

formulat principiile generale şi primele 

reglementări ale liberei navigaţii fluviale. Erau 

vizate fluviile care traversau sau separau mai 

multe state, iar cadrul juridic adoptat prevedea 

libertatea de navigaţie de la punctele unde 

fluviile deveneau navigabile pâna la gurile lor 

de vărsare. Însă aceste măsuri au fost puse în 

practică numai parţial şi preferenţial: prin 

tratate încheiate ulterior, Rusia şi Turcia, cele 

două mari puteri ale vremii în această parte a 

Europei, au îngrădit libertatea de navigaţie pe 

Dunăre.  

Dunărea a constituit întotdeauna pentru 

România un avantaj în faţa altor ţări pe care le 

traversează, deoarece pe teritoriul ţării noastre 

ea se varsă în Marea Neagră. De aceea, Gurile 

Dunării sunt un important punct strategic 

pentru controlul Mării Negre (al doilea dupa 

Bosfor si Dardanele). Din această perspectivă, 

este semnificativ ca, de-a lungul timpului, 

lupta principală dintre puterile care s-au 

întâlnit pe acest teritoriu s-a dat pentru 

stapânirea Gurilor Dunarii. În secolul trecut s-

a creat Comisia Europeana pentru Gurile 

Dunarii cu scopul de a media conflictul dintre 

puterile vremii, în special cel dintre Rusia şi 

Germania. De altfel, importanţa Dunării pentru 

întreaga Europă este relevată şi de faptul ca 

din această comisie făceau parte şi ţări non-

dunărene, de pildă Marea Britanie şi Franţa.  

Tratatul de la Paris, din martie 1856, 

marca sfârşitul razboiului Crimeii. Franţa şi 

Marea Britanie îşi asumau calitatea de garanţi 

ai intereselor Europei pe Dunăre, garantând că 

principiile stabilite la Viena în anul 1815 vor fi 

aplicate atât Dunării, cât si Gurilor acesteia.  

        Pentru aplicarea cadrului juridic 

adoptat s-au înfiinţat două organisme: Comisia 

Riverană a Dunării - instituţie cu caracter 

permanent şi Comisia Economică a Dunării - 

instituţie cu caracter temporar.  

Comisia Riverană a Dunării era 

formata din delegaţi ai Austriei, Bavariei, 

Turciei şi Würtenbergului şi, cu acordul Porţii, 

a fost posibilă completarea comisiei cu 

delegaţi din trei principate dunărene: Serbia, 

Moldova şi Muntenia. Două dintre atribuţiile 

Comisiei permiteau elaborarea regulamentului 

de navigaţie şi poliţie fluvială şi înlăturarea 

tuturor obstacolelor care ar frîna aplicarea 

principiilor stabilite de Congresul de la Viena 

din 1815 cu privire la navigabilitatea pe 

Dunăre.  

Comisia Economică a Dunării, iniţial 

înfiinţată pentru o perioadă determinată de 

numai doi ani, şi-a continuat activitatea mai 

mult timp, considerându-se că îndeplineşte 

sarcini extrem de utile. Astfel, atribuţiile 

Comisei Economice a Dunării au fost revăzute 

şi precizate în cadrul Conferinţei de la Paris 

din anul 1923, care a redactat Statutul 

Definitiv al Dunării. Acest Statut a dezvoltat 

atribuţiile Comisiei Economice a Dunării 

atribuindu-i, în principal, urmatoarele 

activitaţi:  

• asigurarea liberei navigaţii pe Dunăre 

pentru toate pavilioanele în condiţii de 
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completă egalitate, pe tot parcursul navigabil 

al fluviului, respectiv între Ulm şi Marea 

Neagră, şi pe toată reţeaua internaţionalizată;  

• realizarea liberă a transporturilor de 

mărfuri şi de călători între porturile diferitelor 

state riverane, precum şi între porturile 

aceluiaşi stat în condiţii de completă egalitate 

pe reţeaua internaţionalizată a Dunării.  

Astfel, se avea în vedere 

internaţionalizarea întregului sistem dunărean 

de la Ulm la Marea Neagră, inclusiv aceea a 

râurilor care în mod natural serveau ca ieşire la 

mare pentru două sau mai multe state (Morava 

si Thaya, Drava, Tisa, Mureşul pâna la Arad).  

Administraţia fluvială a fost împarţită 

în două mari sectoare: unul dintre acestea era 

sectorul Dunării maritime (185 km) sub 

autoritatea Comisiei Economice a Dunării, 

alcatuită din membri ai Marii Britanii, Franţei, 

Italiei şi României; cel de al doilea era sectorul 

Dunării fluviale (aproximativ 900 km, de la 

Brăila la Ulm). S-a înfiinţat şi Comisia 

Internaţională a Dunării, în cadrul careia, 

alături de Marea Britanie, Franţa şi Italia, 

participau toate statele riverane.  

Comisia Economică a Dunării deţinea puterea 

de decizie în toate problemele cu ajutorul celor 

patru voturi, ceea ce facea ca România să se 

afle în minoritate. Deoarece Franţa şi Anglia 

controlau întreaga circulaţie pe artera 

navigabilă a Dunării, Statutul amintit a afectat 

suveranitatea naţionala a României.  

După anul 1930 se reamorsează 

interesul Germaniei pentru bazinul dunărean, 

pe care îl califica drept “sfera vitală germană”. 

Este vorba despre reactualizarea 

pangermanismului (care, la origine, era un 

atribut al patriotismului epocii napoleoniene), 

iar obiectivul se propunea să adune oamenii de 

origine germană în cadrul frontierelor lor 

naturale. O serie de autori defineau într-un 

mod extensiv patria germană: de la “sloganul” 

lui Ludwig Uhland, “Rhinul, fluviu german, 

dar nu frontieră germană”, la ideea despre 

misiunea Germaniei de a înainta pe Dunăre, de 

a ajunge la Marea Neagră şi de a-şi deschide 

drumul spre Orientul Mijlociu (Friedrich Liszt, 

1841). De altfel, Axa Berlin-Bagdad a 

reprezentat preocuparea dintotdeauna a 

pangermanismului.  

La începutul secolului trecut, Rudolf 

Kjellen recunoştea (Problema celor trei fluvii, 

1917) importanţa geopolitică a Dunării: 

”comandamentele geografice ale teritoriului 

cuprins între cele mai mari trei fluvii, Dunărea, 

Rhinul şi Vistula, impun o soluţie geopolitică: 

strângerea într-un bloc federativ, sub egida 

germană, a întregii Europe Centrale cuprinsă 

între cele trei fluvii”. Câţiva ani mai târziu, 

Walter Pahl propunea acelaşi lucru atunci când 

afirma ca nici prin cele mai rafinate sisteme de 

pacte nu poate fi abătută Dunărea de la 

„firescul ei curs (şi de la fireasca ei misiune) 

nord vest – sud vest. Cu alte cuvinte, legile 

geopolitice ale spaţiului îndrumau statele 

dunărene spre o strânsă colaborare cu Reich-ul 

german”
1
  

În anul 1934 U.R.S.S. a încercat să fie 

admisă în Comisia Economică Europeană, dar 

această acţiune a fost respinsă de puterile 

occidentale. Cotitura geopolitică majoră de 

după anul 1938, când Germania ocupă Austria, 

a declanşat procesul cuceririi Dunării şi a 

întregii Europe de sud-vest de catre nazişti. 

Însuşi Virgil Madgearu atrăgea atenţia asupra 

intenţiei Germaniei de a face din ţările acestei 

zone un hinterland în serviciul german. În 

acest context de răsturnare de situaţie a 

raporturilor de putere Marea Britanie şi Franţa 

s-au retras din faţa Germaniei, transferând 

funcţiile Comisiei Economice a Dunării către 

România, prin Înţelegerea de la Sinaia din 18 

august 1938. Astfel se recunoştea 

suveranitatea României asupra Dunării 

maritime.  

La 1 martie 1939 s-a încheiat Acordul 

de la Bucureşti, prin care Germania a fost 

primită în Comisia Economică a Dunării. Prin 

Conferinţa de la Viena, din 12 septembrie 

1940, s-a consemnat controlul total al 

Germaniei asupra Dunării. Noile acorduri 

prevedeau, de asemenea, desfiinţarea Comisiei 

Internaţionale a Dunării. Din nou, demersurile 

întreprinse de U.R.S.S., de a patrunde în zona 

dunăreană, au fost respinse.  

Cadrul juridic actual 

         Perioada de dupa cel de-al doilea 

razboi mondial a produs mutaţii importante în 

                                                 
1 I. Conea, O poziţie geopolitică, 1944, pag 35. 
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domeniul politic, economic şi social. Acestea 

s-au reflectat prin reglementări adecvate de 

ordin juridic privind navigaţia pe Dunăre, la 

timpul respectiv. Însă, retrospectiv, se poate 

menţiona o inadaptare a lor la perioadele 

parcurse ulterior, pînă în contemporaneitate. În 

acest sens, sunt elocvente numai cîteva detalii 

vizând istoricul Comisiei Dunării, organism cu 

atribuţii majore privind jurisdicţia navigaţiei 

pe Dunăre.  

Conferinţa de la Belgrad, din iulie-

august 1948, constituie actul de referinţă în 

această sferă de preocupări. La întrunire, 

puterile aliate au stabilit noi modalităţi de 

ordin juridic vizând navigaţia pe Dunăre. Au 

participat 11 ţări, printre care: Austria, 

Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România 

şi Ucraina.  

De data aceasta, lucrările au fost dominate de 

URSS care, sub pretextul drepturilor ţărilor 

riverane de a-şi afirma opţiunile în legătură cu 

navigaţia pe Dunăre, a reuşit să înlăture 

participarea statelor non-riverane şi a 

Germaniei de la controlul circulaţiei fluviale, 

după aproape un secol de ordine occidentală 

(fără succes, Marea Britanie şi Franţa 

insistaseră să li se recunoască drepturile 

câştigate consemnate în reglementările 

anterioare).  

Astfel, a fost creată Comisia Dunării ca 

organ de reglementare a navigaţiei pe Dunăre. 

O primă reglementare desfiinţa zonele libere 

care activau în acel timp, fiind interpretată ca 

una dintre expresiile conflictului care se 

contura din acea perioadă între marile puteri.  

Conform metodelor propagandei, 

expansiunea sovietica s-a folosit de ideea 

instaurării suveranităţii statelor riverane pentru 

a controla artera navigabilă a Dunării prin 

intermediul ţărilor satelit. De remarcat este şi o 

altă abilitate diplomatică a URSS care anunţa 

la încheierea Conferinţei de la Belgrad, că 

interesele sale în problemele dunărene vor fi 

reprezentate de Ucraina. Astfel, această 

evoluţie a tratativelor de la Belgrad a 

determinat puterile occidentale să nu semneze 

noua Convenţie.  

Germania a obţinut în anul 1957 

statutul de observator. Din anul 1960 a fost 

inclusă şi Austria ca ţară membră a Comisiei 

Dunării.  

După 1989 chestiunea Dunării s-a 

reactivat şi urmează să se dezbată noile 

reglementări. Sfârşitul razboiului rece, 

destrămarea Uniunii Sovietice, evoluţiile 

politico-militare din fosta Iugoslavie, dar mai 

ales invitarea unor ţări riverane în NATO aduc 

pe agenda de lucru reconsiderarea 

reglementărilor regimului de navigaţie pe 

Dunăre.  

În această zonă au apărut noi elemente 

din punct de vedere geografic, geostrategic si 

geopolitic. Funcţionarea celor două canale, 

Dunăre-Marea Neagră pe teritoriul României 

şi Main-Dunăre pe teritoriul Germaniei, 

determina abordarea Arterei Navigabile 

Dunăre-Rhin ca un sistem dinamic şi deschis, 

cu conexiuni inerente pentru orice acţiune care 

se întreprinde într-o parte sau alta a fluviului.  

Astazi activitatea Comisiei Dunării (cu 

sediul la Budapesta) asigură, prin utilizarea 

unor forme de parteneriat şi cooperare 

adecvate, libertatea navigaţiei pe întreg fluviul, 

fară discriminări între ţările riverane şi 

celelalte state.  

La întrunirile anuale ale acestui 

organism fiecare ţară este reprezentată de un 

delegat cu rang de ambasador, desemnat de 

regulă de către Ministerul Afacerilor Externe 

sau de către alte organisme cu funcţii similare 

din diferitele state participante.  

Sunt de remarcat unele diferenţieri 

privind reglementările juridice pe diferitele 

segmente ale Arterei Navigabile a Dunării. 

Astfel, pentru porţiunea corespunzătoare râului 

Main, respectiv între Mainz si Bamberg, sunt 

în vigoare prevederile Convenţiei Rhinului. În 

schimb, Canalul Dunăre-Marea Neagră, 

realizat integral pe teritoriul României, 

formează o arteră fluvială naţională sub 

jurisdicţia exclusivă a statului român.  

Conferinţa de la Lucerna din 28-30 

aprilie 1993 a dezvoltat tema Mediului pentru 

Europa. Au participat 51 de ţări europene prin 

delegaţii conduse de către miniştrii mediului 

din statele respective. Au mai luat parte la 

aceste dezbateri: S.U.A., Canada, Israel, 

Japonia, reprezentanţi ai Comisiei 

Comunităţilor Europene, ai Consiliului 
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Europei, precum şi ai altor organizaţii 

financiare internaţionale (Banca Mondială, 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii). 

Reuniunea a adoptat prin consens Declaraţia 

Ministerială şi Planul de acţiune pentru 

protecţia mediului în ţările Europei Centrale şi 

de Răsărit.  

Convenţia de Cooperare pentru 

Protecţia şi Utilizarea Durabilă a Bazinului 

Dunării are profunde implicaţii în conturarea 

cadrului juridic privind navigaţia pe Dunăre. 

Acest document a fost semnat la 29 iunie 1994 

la Sofia. România a colaborat intens la 

pregătirea Convenţiei, este prima ţară care a 

ratificat-o. În esenţă, este vorba despre o 

strategie în domeniul cooperării regionale 

europene, cu perspectiva extinderii la nivel 

mondial a problemelor privind protecţia 

mediului înconjurător. Această orientare se 

desprinde atât din examinarea convenţiilor 

anterioare (Dublin 1991, Sofia 1992, Lucerna-

Elvetia 1993), cât şi din obiectivele strategice 

stabilite pentru perioada urmatoare.  

Prin Convenţia de la Sofia (1994) au 

fost adoptate planuri strategice de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung. Pentru prima 

perioadă de trei ani (pâna în anul 1997) s-au 

avut în vedere, printre alte obiective, 

identificarea şi reducerea acţiunii factorilor 

negativi care influenţează mediul din întregul 

bazin dunărean. Planul pe termen mediu are ca 

orizont anul 2005:  

• ca modalitate de atingere a obiectivelor 

stabilite se contează pe posibilitatea de 

cooperare dintre factorul public de interes 

naţional şi cel care acţionează pe plan local, 

precum şi finanţarea, în parte, de unele organe 

financiar-bancare internaţionale a unor lucrari 

de investiţii;  

• enunţarea acestor probleme are în vedere 

faptul că, o dată cu crearea noului organism de 

cooperare regională europeană privind Artera 

Navigabilă a Dunării, va fi necesar să se 

precizeze modalitatea de cooperare cu forul 

amintit, ceea ce va include în mod evident şi 

cadrul reglementărilor de ordin juridic;  

• rămâne încă deschisă problema 

Reglementării juridice a navigaţiei, cu 

urmările sale pentru bazinul inferior al 

Dunării, implicit reglementările aferente în 

zona Gurilor Dunării. Pentru moment, de 

aceste aspecte se ocupă Comisia Internaţională 

Dunării, cu sediul la Budapesta. Comisia este 

formată din urmatoarele ţări: Belarus, 

Bulgaria, Cehia, Iugoslavia, România, 

Slovacia, Ucraina, Ungaria, Rusia.  

România redevine placa turnantă a 

circulaţiei de mărfuri şi persoane, în special 

turişti, pentru trei continente. Datorită 

conexiunilor pe Dunăre între Rotterdam şi 

Constanţa, vor fi remarcate noi reevaluări 

geopolitice, ceea ce conferă o altă imagine a 

României pentru Europa. În acelaşi timp, este 

de avut în vedere reorientarea intereselor 

marilor puteri la Gurile Dunării, în funcţie de 

noile date geografice. Canalul Dunăre-Marea 

Neagră focalizează revalorizarea zonei 

dobrogene într-o oportunitate economică 

deosebit de favorabilă, ţinînd seama de aportul 

previzibil al reîntroducerii zonei libere, care, în 

condiţiile actuale, depăşeşte cu mult 

importantă strict naţională a acestei regiuni.  

Referitor la o nouă tendinţă privind 

regionalizarea economica, este interesant de 

semnalat că regiunile economice nu se 

centrează doar pe realitatea lor internă. De 

îndată ce problemele interne se rezolvă sau 

sunt pe cale de a se rezolva, fiecare regiune 

(re)cunoaste chiar un proces de “migraţie” 

către pieţe noi, mai întâi fiind observabilă o 

expansiune concentrică în spaţiul din imediata 

lor vecinătate. Se creează astfel un tip de 

concurenţă de data aceasta între regiuni, 

mişcarea lor către alte zone ale lumii fiind 

extrem de instructivă nu numai geostrategic, 

cât şi din punct de vedere geopolitic.  

Cadrul juridic în contextul 

organismului de cooperare economică a 

regiunii europene se va integra firesc în cele 

care vor fi prevazute de către Comunităţile 

Europene pentru întreaga structură a 

organismelor similare. Ca organizare, 

reglementările juridice se referă la delimitarea 

ca persoană juridică a noului organism. 

Evident, vor interfera reglementarile juridice 

existente în fiecare dintre ţările componente 

ale Comisiei Dunării şi Dreptul Internaţional. 

Însă aceste neconcordanţe inerente impun o 

conturare precisă a funcţiilor de coordonare 
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care decurg din locul pe care îl ocupă 

organismele de acest fel, ca parte a structurilor 

Comunităţilor Europene. Elementul esenţial îl 

constituie, evident, promovarea relaţiilor cu 

caracter democratic.
2
  

Un alt aspect important al cadrului 

juridic în contextul organismului de cooperare 

economică regională este cel al reexaminării 

statutului ţărilor membre riverane şi 

nonriverane. Se pot menţiona ca ţări riverane 

11 state: Olanda (Rhin), Germania (Main, 

Rhin), Austria (Dunăre), Slovacia (Dunăre), 

Ungaria (Dunăre), Croaţia (Dunăre), Serbia 

(Dunăre), România (Dunăre), Bulgaria 

(Dunăre), Moldova (Dunăre) si Ucraina 

(Dunăre). Ţările nonriverane pot avea statut de 

observator. 

Cadrul legislativ actual privind zonele 

libere 

Cadrul juridic general care 

reglementează, în prezent, regimul zonelor 

libere din România este. Scopul înfiinţării 

zonelor libere, aşa cum este definit de lege, 

este acela de a favoriza dezvoltarea economica 

şi de a promova schimburile internaţionale 

prin atragerea de invesţitii de capital strain 

pentru introducerea tehnologiilor noi, precum 

şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a 

resurselor economice ale României.  

Rezumând, această lege, care precizează:  

• condiţiile de înfiinţare a zonelor libere;  

• modul de administrare şi conducere a 

activităţii din zonele libere;  

• activităţile care se pot desfăşura în aceste 

zone;  

• modul de efectuare a operaţiunilor financiare.  

Potrivit legii, înfiinţarea şi delimitarea 

teritorială a zonelor libere se realizează prin 

Hotarârea Guvernului României, care în plus 

aproba regulamentul de organizare şi 

funcţionare a zonei libere, regimul de 

exploatare, administrare şi control, modul de 

percepere a taxelor şi tarifelor, precum şi 

mijloacele necesare supravegherii vamale şi 

grănicereşti.
3
 

                                                 
2 Alexandru C. Sobaru, Gabriel I. Nastase, Chiriac 

Avadanei - coordonatori, Artera navigabilă Dunăre–

Main–Rhin. Strategii europene orizont 2020, Bucuresti, 

Editura Economica, 1998, pag. 297-250. 
3 Legea nr. 84 din 21.VII.1992 

Conducerea zonelor libere se realizează 

de către administraţiile acestora, care 

funcţionează ca Regii Autonome pe baza de 

regulament aprobat prin Hotărâri ale 

Guvernului României. Probleme economice şi 

ecologice ale Dunării şi Mării Negre revin 

acestor administraţii în raport cu agenţii 

economici se referă la eliberarea licenţelor 

pentru utilizarea zonei şi organizarea de 

licitaţii pentru concesionarea de terenuri şi 

construcţii din patrimoniul zonelor. Prin 

contractul de concesiune o parte, 

concendentul, transmite celeilalte părţi, 

concesionarul, un teren sau construcţie, spre 

exploatare pe termen de maximum 50 de ani 

contra unei plăţi - redeventa, care se 

efectuează în valută liber convertibilă. Cu 

privire la activitatea vamală, se precizează că 

în zonele libere nu intră vameşii, acestea fiind 

în afara teritoriului vamal. Dar tocmai din 

această cauză toate operaţiunile trebuie să se 

desfăşoare într-un regim strict reglementat. 

Noul Regulament Vamal de operare în zonele 

libere redefineşte o serie de operaţiuni 

implicate, precum transportul în tranzit vamal, 

supravegherea vamală, funcţionarea 

antrepozitelor vamale etc.  

Coordonarea şi controlul privind 

activitatea administraţiilor zonelor libere se 

exercită în România de catre Agenţia Zonelor 

Libere din structura Ministerului 

Transporturilor. Agenţia cooperează cu 

ministerele interesate în promovarea zonelor 

libere, asigurând conceptul unitar al amplasării 

şi dezvoltării acestora, care precizeaza 

perimetrele, datările, patrimoniul şi condiţiile 

specifice în care îşi desfăşoară activitatea 

fiecare zonă liberă, precum şi regulamentul de 

funcţionare aferent.
4
 Între reglementările cu 

caracter general trebuie amintită o altă lege, 

care precizează metodologia pentru 

concesionarea de terenuri şi construcţii din 

zonele libere 
5
, precum şi legea, privind 

regimul investiţiilor străine în România. 

 

                                                 
4 Legea privind regimul zonelor libere în România, fiind 

cadrul juridic general, operează împreună cu Hotărârile 

Guvernului României nr. 156/1993, 410/1993, 

190/1994, 330/1994 si 788/1997 
5 Hotărârea Guvernului nr. 682/1994 
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Résumé : 

Dans ce article je met en discutions la 

problème danubienne, qui ce étais une 

problème très difficile pendant les 

négociations qui ce passé entre le grands 

puissances riveraines et non riveraine, le rôle 

du Conférence de Belgrade pour la solutions la 

grand question – régime de navigation  sur le 

fleuve – Danube.  

Une version on trouve dans la 

littérature historique antérieure, dans les pays 

satelite de Moscou, et autres dans les archive 

occidentaux. (Commission danubienne ou 

Commission  
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VECHEA/NOUA  BIBLIOTECĂ ÎN CONDIŢIILE VECHII/NOII GLOBALIZĂRI 

Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a republicii Moldova 

 

    Cu o frecvenţă uzuală greu de egalat, 

cuvântul „globalizare” este astăzi ca un simbol 

al umanităţii. Considerată unanim ca semn 

distinctiv al contemporaneităţii, dar şi ca 

stigmat, pentru că, în virtutea  existenţei 

iminente a unui revers al lucrurilor, omul a 

ajuns a fi, într-un fel, şi un sclav al ei, 

globalizarea a devenit implacabilă, iar printre 

calificativele cu care este caracterizată, ies în 

prim pllan acelea de „fără precedent”, 

”revoluţionar” etc. În acest context, s-a vorbit 

şi despre biblioteci ca despre un institut, care, 

în forma lui tradiţională, nu mai are nici un 

viitor (McLuhan), sau că ar putea supravieţui 

numai cu condiţia  unei schimbări radicale, 

care, până la urmă, ar însemna înlocuirea lui 

cu o instituţie fundamental deosebită. E drept 

că, o dată cu asimilarea noilor 

tehnologii,premoniţiile vizând apocalipsa 

bibliotecii s-au estompat. Or, schimbarea 

suportului pe care se scrie nu conduce la 

dispariţia cărţii, aceasta fiind imaginabilă doar 

dacă admitem că va dispare scrierea, iar lucrul 

acesta este improbabil. 

   Dar ce este,în esenţa ei,globalizarea? Ea 

înseamnă uniformizare,una extinsă la scara 

planetei întregi.Să nu fi cunoscut oare 

omenirea până acuma un astfel de fenomen?Iar 

biblioteca - nu a mai fost pusă oare nicicând 

într-o situaţie similară?Când îmi pun aceste 

întrebări,mă gândesc la esenţa lucrurilor,la 

ceea ce dăinuie în ele,nu la tehnologiile care 

sunt schimbătoare de când lumea şi au avut 

mereu menirea de suport  în interacţiunea 

noastră cu lucrurile,dar nu au generat 

schimbarea naturii fiinţei umane şi a fiinţării.O 

incursiune în ontologia institutului de 

bibliotecă şi a fenomenului de globalizare ne-

ar ajuta ,poate,să clarificăm lucrurile şi să ne 

orientăm mai bine în situaţia actuală. 

   Dintre ipotezele privind apariţia 

bibliotecii,cel mai adesea sunt vehiculate 

acestea:1)biblioteca a apărut din cauza 

imperfecţiunii memoriei umane,2)biblioteca  

este una din consecinţele apariţiei statului şi 

3)biblioteca a apărut ca „farmacie pentru 

suflet”.Prima domină categoric în opţiunile 

biblioontologice,iar în ultimele decenii au 

apărut disertaţii în care memoria şi biblioteca 

sunt abordate într-o relaţie de cauză şi 

efect:biblioteca a apărut din cauza că memoria 

umană este imperfectă şi ar putea să dispară 

numai dacă,în rezultatul unei evoluţii,numărul 

celulelor nervoase din componenţa creierului  

aflate în exerciţiu va creşte procentual.Dacă s-

ar ajunge la o situaţie,când majoritatea 

neuronilor ar fi incluşi în procesul de receptare 

şi conservare a informaţiei,creierul ar putea 

înmagazina mai mult decât toate bibliotecile şi 

atunci rostul acestora din urmă ar deveni unul 

discutabil.Însă această deducţie logică ,dacă o 

urmăm până la capăt,ne conduce la concluzii 

absurde.De bună seamă,dacă acceptăm că 

apariţia bibliotecii poate fi explicată logic iar  
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silogism: 1. Biblioteca a apărut din cauza 

imperfecţiunii memoriei umane; 2.Fiecare om 

are o memorie imperfectă; 3.Prin 

urmare,fiecare om,pentru a exista,trebuie să 

aibă iminent o bibliotecă 

Îngroşând un pic culorile,am putea spune că 

fiecare om ar trebui să fie ca un fel de 

cămilă,”ghebul”căreea ar fi nu altceva decât o 

bibliotecă.Mai mult,întrucât relaţia cauză – 

efect presupune o legătură  şi o succesiune 

temporală cu un început exact,lucrul acesta ar 

fi trebuit să se întâmple chiar în clipa în care 

omul a apărut pe pământ.Realitatea şi istoria 

,însă,dezmint acest lucru,or ştim cu toţii că 

omul poate trăi şi fără bibliotecă . 

   Astfel,concluzia cu care ne alegem,până la 

urmă,din aceste deducţii,este aceea că apariţia 

bibliotecii nu poate fi explicată 

logic,formal.Lucrul acesta putea fi clarificat a 

priori,dacă nu se scăpa din vedere descoperirea 

făcută încă de Immanuel Kant ,în „Critica 

raţiunii pure”,că existenţa este alogică şi că  în 

general cauza nu explică niciodată efectul.În 

domeniul existenţei,zice filosoful de la 

Konigsberg,nu putem judeca decât 

subsumând,grupând cazurile oferite de 

experienţă şi examinându-le prin 

analogie.Drept care,atunci când avem de 

explicat fenomene ca acela la care ne referim 

aici,ne vom orienta nu după tabla 

categoriilor,ci după analogiile experienţei.În 

cazul ontologiei bibliotecii,am vea un exemplu 

de analogie disjunctivă(alternativă) ,care 

presupune relaţia de reciprocitate şi de 

necesitate.Hegel,care, în opera sa,îl 

comentează deseori pe Kant,va sublinia în 

acest sens:”Toate fenomenele istorice trebuie 

explicate prin prisma categoriei de necesitate”. 

   Dar nici după această clarificare nu ieşim din 

impas şi atunci ne dăm seama că noi de fapt 

încercăm să explicăm un lucru  care conţine 

două lucruri diferite.Pe de o parte,noi 

includem în obiectul gândirii noastre apariţia 

scrierii şi a cărţii,exteriorizarea informaţiei din 

conştiinţă şi fixarea ei pe un suport 

material,acestea ţinând mai mult de ceea ce se 

întâmplă în interiorul nostru psihic,în 

invizibil,iar pe de altă parte,suportul material 

pe care am fixat ceea ce am 

exteriorizat,cartea,care  impune o abordare 

diferită.Afară de aceasta ,primul lucru ţine de 

premizele individului,pe când celălalt,mai mult 

de premizele colectivităţii.Să încercăm să le 

examinăm separat. 

    Aşadar,cum şi de ce a apărut 

scrierea,exteriorizarea informaţiei din 

conştiinţă şi fixarea ei pe un suport 

material?Poate că abia aici argumentul 

imperfecţiunii memoriei s-ar putea să 

funcţioneze?.Dacă admitem o astfel de 

explicaţie,atunci trebuie să reieşim neapărat 

din existenţa unei evoluţii a complexităţii 

creierului şi din prezumţia îmbunătăţirii 

treptate,pe parcursul istoriei,a memoriei 

umane.Rezultatele mai noi ale 

ştiinţelor,însă,generalizate de filosofii 

H.Bergson şi St.Lupassco,apoi de savantul 

S.P,Kapiţa în cadrul binecunoscutei emisiuni 

televizate „Evident,neverosimil”,ne lipsesc de 

acest temei.Astfel,Kapiţa şi savanţii care i-au 

fost interlocutori,au demonstrat : 

complexitatea creierului uman nu a evoluat,ci 

ne-a fost dată dintr-o dată,ca un dar divin.Iar 

cei doi filosofi la care m-am referit(a se vedea 

volumele „Universul psihic”de Lupassco şi 

„Materie şi memorie”,”Eseu asupra datelor 

imediate ale conştiinţei”,”In-  troducere în 

metafizică”ale lui Bergson”) au relevat că,aşa 

cum reiese din rezultatele unor cercetări şi 

experimente ştiinţifice de anvergură,memoria 

şi creierul nici nu sunt ceea ce se 

credea.Creierul este organul atenţiei la viaţă,la 

actualitate,iar memoria este nu o arhivă de 

informaţii,ci facultatea de a selecta 

informaţiile necesare pentru viaţă într-un 

moment actual. 

    Şi totuşi,de ce atâţia autori invocă în mod 

prioritar argumentul memoriei?Kant a meditat 

decenii întregi asupra antinomiilor de  acest 

fel,iar concluzia ,care a devenit unul din 

principiile,din postulatele gândirii sale,a fost 

aceasta:”Adevărul despre un lucru poate fi 

aflat numai din jocul antinomiilor”. În cazul 

nostru ar trebui,probabil,să căutăm adevărul în 

cadrul antinomiei memorie – uitare.Să revenim 

la datele ştiinţelor.Freud,Nietzsche 

,Kierkegaard au descoperit că uitarea este 

condiţia vieţii.În peste nouăzeci la sută din 

cazurile consultate ,Freud nu făcea altceva 

decât să-i ajute pe pacienţii săi să uite ceva 
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care îi împiedica să trăiască.Kapiţa şi Dawkins 

au relevat faptul,că structura complexă a 

creierului uman e dată tocmai pentru a ocroti 

numărul mic de celule nervoase lucrătoare.Să 

nu uităm,în continuarea acestui gând,că 

neuronii nu se restabilesc aşa ca celulele 

biologice,deci nu este exclusă aici şi prezenţa 

unui fel de „pincipiu ostăşesc”:când o celulă 

nervoasă moare(iar lucrul acesta se 

întâmplă,probabil,în fiecare moment,pentru că 

materia neuropsihică e un câmp străbătut de 

influxuri nervoase(şocuri electro-chimice),s- ar 

putea ca o alta să o schimbe la post).Un alt 

aspect al problemei l-a remarcat încă Jung.El a 

constatat că memoria supraîncărcată nu este 

aptă de creaţie,de activitate practică.Lucrul 

acesta îl putem observa şi noi în viaţa de zi cu 

zi :oamenii preocupaţi cu asupra de măsură de 

cele livreşti şi speculative,nu prea ştiu a-şi 

rezolva problemele practice elementare,fapt ce 

se vede chiar după înfăţişarea lor.În 

plus,disproporţia dintre vital şi livresc conduce 

nu rareori la efectul ideilor obsedante,iar 

acestea,aşa cum a observat Shakespeare,iar 

după el şi Freud(care a recunoscut,că ideea de 

la care au pornit cercetările sale i-a venit după 

ce a urmărit cu atenţie comportamentul unui 

personaj shakespearian obsedat),conduc la 

întunecare.Nietzsche va constata că  „omul 

care nu este  capabil să uite este ca şi cum 

condamnat să vadă peste tot numai 

statornicire,formare,devenire,ceea ce îl 

conduce la pierderea credinţei în propria-i 

fiinţare,a încrederii în sine,consecinţa fiind 

aceea că el nu ar găsi în sine curajul să facă 

ceva pe cont propriu”.Mai mult,Nietzsche 

conchide că pericolul acesta îl paşte nu doar pe 

individ,ci şi pe comunitate:”...este absolut clar 

că viaţa este de neconceput fără capacitatea de 

a uita.Întrecerea măsurii în dezvoltarea 

sentimentului istoric aduce o mare daună 

viului şi conduce în cele din urmă la pieirea 

lui,fie că este vorba de un individ,de un popor 

sau de o cultură”(cf.”Despre folosul şi dauna 

istoriei pentru viaţă”). 

    Aşadar,concluzia generală la care s-a ajuns 

în această ordine de idei este că proporţia 

dintre celulele nervoase lucrătoare şi cele 

nelucrătoare a fost dată de natură exact în 

măsura  care  să ne  asigure o viaţă 

normală.Orice abatere de la această proporţie 

periclitează existenţa noastră.Drept 

care,creierul,acest organ operaţional îndreptat 

la viaţă,va înlătura toată informaţia de care nu 

avem nevoie în momentul actual,adică ne 

orientează spre uitare.Primele forme de 

scriere(noduri,semne etc.) se circumscriu 

acestei orientări.Se însemna ceva pentru a 

elibera memoria,nu pentru a o compensa.Dar 

mai există aici şi un al doilea moment 

important,şi anume vremelnicia 

omului,care,odată constituită conştiinţa de 

generaţie,va tinde să „însemne”nu doar pentru 

sine,ci şi pentru urmaşi.Astfel,ieşim din 

această antinomie ontobibliologică conchizând 

că apariţia informaţiei exteriorizate pe suport 

material ţine de necesitatea de a uita,iar 

constituirea ca formă a suporturilor materiale 

de exteriorizare(fixare)a mesajelor(apariţia 

cărţii) mai este determinată şi  de 

moarte,aceasta obligându-ne să căutăm 

posibilităţi de transmitere a informaţiei către 

moştenitori. 

   Să trecem acum la bibliotecă.Premizele 

apariţiei ei ţin nu de individ,ci de 

colectivitate.În mod banal,am putea afirma că 

principala cauză a constituirii institutului de 

bibliotecă a fost apariţia cărţii.Şi poate că ar 

exista şi în această explicaţie o anumită 

logică.O logică de ordin tehnic,să zic 

aşa.Numai că,aşa cum am văzut deja,în 

domeniul existenţei totul este dictat de 

necesităţile stricte ale vitalului,iar cu o astfel 

de logică ne abstragem de la realitatea 

vieţii.Omului i-a fost dat de la natură să 

vieţuiască în comunitate.”Nu trebuie să ne 

închipuim,scrie Bergson,că viaţa socială ar fi o 

deprindere dobândită şi transmisă.Omul este 

organizat pentru cetate la fel cum furnica  e 

făcută pentru muşuroi,cu diferenţa că furnica 

posedă mijloacele gata făcute pentru a-şi 

atinge scopul în timp ce omul aduce cu sine 

cele necesare pentru a le reinventa şi,prin 

urmare,pentru a le modifica forma”.Iar  ca o 

comunitate să poată exista ca atare,primul 

instrument necesar pentru coordonarea şi 

cooperarea acţiunilor indivizilor este 

limbajul.Or,care era funcţia primitivă a 

limbajului?De la acelaşi Bergson citire:”Aceea 

de a stabili o comunicare în vederea unei 
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cooperări.Limbajul transmitea ordine sau 

avertismente.Prescria sau descria.În primul caz 

era o chemare la acţiune imediată,în cel de al 

doilea,era o semnalare a unui lucru ori a 

proprietăţilor lui  în vederea unei acţiuni 

viitoare”(cf.Introducere în metafizică,partea a 

doua,în volumul omonim apărut la Institutul 

Eueropean din Iaşi).Această coordonare şi 

cooperare era,în esenţă,o unificare ,o 

algoritmizare a acţiunilor induviduale pentru a 

se putea constitui din ele acţiuni colective.Ei 

bine,primele biblioteci de pe pământ aveau 

tocmai misiunea de uniformizare.Biblioteca 

hetiţilor,de pildă,sau cea din Babilon conţineau 

mai ales regulamente,instrucţiuni,prescripţii şi 

alte cărţi cu destinaţie pragmatică,care 

reglementau şi standardizau viaţa 

socială,conferind unitate ,ordine şi organizare 

comunităţii.Forma de organizare comunitară în 

cadrul căreea au apărut aceste biblioteci era 

statul.Altfel spus,primele biblioteci au fost 

concepute ca instrumente de uniformizare ale 

colectivităţii(statului).Tocmai în virtutea 

acestei misiuni originare,biblioteca avea un 

statut funcţional complex,îndeplinind şi rolul 

de arhivă a statului,prestând activităţi 

scriptoriale etc. 

   Nu peste mult timp,însă,s-a conştientizat 

faptul că uniformizarea unilaterală conduce 

iminent la pierderea individualităţii ,ceea ce 

pune în pericol  statutul de om.Şi e posibil să fi 

fost vorba nu doar de conştientizare,ci şi  de o 

împotrivire subiacentă a naturii umane 

înseşi.Astfel că misiunii uniformizatoare i se 

va adăugi,la bibliotecile din 

Memfis,Alexandria ş.a.m.d. ,ca o 

contrapondere,ca un factor de echilibru , 

misiunea înscrisă pe frontispiciul oracolului 

din Delfi şi pe acela al bibliotecii din 

Teba:”Farmacie pentru suflet”(iar nu „leac 

pentru suflet”,cum a fost tradusă această 

inscripţie de unii autori.Omul primordial se 

exprima metaforic prin excelenţă.Şi cum prima 

instituţie publică de pe pământ a fost 

farmacia,în clădirea căreea omul găsea leacuri 

pentru trup,clădirea cu cărţi a fost numită,prin 

transfer semantic,tot farmacie,numai că în ea 

omul găsea leacuri nu pentru trup,ci pentru 

suflet).Pe ce motive,cu ce „necazuri”se adresa 

omul la o „farmacie pentru suflet”?Lucreţiu 

considera că problemele cele mai dureroase ale 

sufletului ţineau de teama de moarte şi de 

teama de zei.Marc Aureliu a adăugit la acestea 

„teama individuaţiei”.Ce remedii oferă pentru 

acestea biblioteca?În primul rând,timpul 

lecturii,care este reversibil şi îţi permite să ieşi 

din obsesia implacabilităţii timpului obiectiv şi 

a fatalităţii,şi spaţiul lecturii,care este nelimitat 

şi evanescent până la dispariţie,permiţându-ţi 

ca şi cum să te rupi din gravitaţia materiei,să te 

eliberezi cu spiritul.Platon sugera că  lectura 

este un medicament bun pentru alungarea 

grijilor,pentru destindere şi recreare.În consens 

cu doctrina aristotelică,s-ar putea prescrie 

lectura ca telos(acesta fiind înţeles de staghirit 

ca formă superioară a libertăţii).În sfârşit,aşa 

cum reiese din tratatul „Homo ludens” al lui 

Johan Huizinga,un remediu care să ne ajute  să 

ne sustragem rutinei existenţiale ar fi lectura 

ca joc. 

    În continuare,urmează să vedem dacă aceste 

atribute ale bibliotecii îşi pierd cu adevărat 

actualitatea în condiţiile globalizării.Am 

remarcat deja că ,esenţial vorbind,aceasta din 

urmă nu e decât o extindere a uniformizării de 

la nivelul comunităţilor  la  cel 

planetar.Comportă oare acest fenomen o 

noutate absolută?Istoria ne spune că 

nu.Această globalizare contemporană este cel 

puţin a şaptea la număr.Iată,în acest sens,un 

succint tablou constituit după materialele 

oferite de istorici,în primul rând de 

W.McNeill: 

n/o Promotorul/subiectul 

globalizării 

modul 

1.     Paleoinformatica                      imanenţă 

2.    Agricultura                                răspândire 

3.     Alfabetul                                  răspândire 

4.    Tiparul                                       răspândire 

5.     Revoluţia industrială                răspândire 

6.    Telecomunicaţiile                      răspândire 

7.    Computerizarea,informatizarea entralizare 

   Numărul globalizărilor poate fi mai 

mare.Criteriul selecţiei noastre ţine de ordinul 

elocvenţei.Esenţial  şi comun în cele 

enumerate aici,ca şi în cele rămase în afara 

acestui cadru,este promovarea 

uniformizării.Diferenţele sunt generate doar de 

modul în care s-au produs ele.Astfel,ceea ce 

arheologii şi istoricii numesc 
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paleoinformatică,adică,într-un sens mai 

restrâns,aşa-numita scriere geometrică,ne oferă 

mostre de o asemănare,chiar de o identicitate 

uimitoare,deşi ele sunt descoperite în diferite 

zone ale planetei noastre,între care este 

improbabil să  fi existat pe atunci vreun fel de 

comunicare.Unifomitatea a fost 

generată,atunci,de ceea ce are imanent natura 

umană prin datul său.Toate globalizările 

următoare,cu excepţia actualei,s-au produs 

prin transmiterea/preluarea experienţei de la o 

comunitate la alta.Actualmente,globalizarea se 

produce mai mult pe cale centralizată.Centrul 

în care au apărut noile tehnologii,America,nu 

doar transmite experienţa sa,ci mai ales,în 

virtutea intereselor economice şi de alt ordin, o 

promovează  în mod special pe întreaga 

planetă,controlează şi coordonează acest 

proces,extins dinspre centru spre „periferii”,iar 

informaţia pusă în circulaţie în rezultatul 

constituirii magistralei WWW se focalizează 

,interactiv,şi se analizează în acest 

„centru”.Uniformizarea cuprinde acum nu 

doar tehnologiile şi economia,ci şi 

mentalitatea,devenind prin aceasta un antipod 

al imanenţei paleoinformatice. 

  W.Mcneill a concluzionat că „toate marile 

globalizări i-au eliberat pe oameni de vechile 

lor slăbiciuni,pe de o parte,şi i-au făcut sclavii 

unui nou regim,pe de altă parte”.În această 

ordine de idei,ar fi cazul să zăbovim un pic 

asupra avantajelor şi dezavantajelor 

globalizării contemporane,pentru a-i înţelege 

mai bine specificul ,a eluda abordarea 

unilaterală a ei(care a împărţit lumea în pro şi 

contra,excluzând nuanţarea şi obiectivitatea) şi 

a evalua adecvat perspectivele bibliotecilor în 

acest context.Nu cred că se  poate pune la 

îndoială progresul tehnologic de o anvergură 

fără egal pe care îl comportă ultima 

globalizare.În plus,se constituie un nou regim 

de circulaţie a ideilor şi o diviziune la nivel 

global a muncii de producere a acestora,ceea 

ce înseamnă o economie veritabilă de timp şi 

de eforturi,aceasta constituindu-se,la rându-

i,într-un factor de valorificare,prin creaţie şi 

civilizaţie,a potenţialului uman.Dar poate că 

cea mai importantă contribuţie a 

computerizării este,din punct de vedere al 

fiinţei şi al fiinţării umane, reabilitarea jocului 

ca generator principal al culturii.În tratatul său 

la care m-am referit mai sus,Johan 

Huizinga,demonstrând că majoritatea formelor 

culturii îşi au începutul în joc,sistematizează 

semnalmentele jocului ,obţinând următoarea 

definiţie:”o acţiune sau o acticvitate 

benevolă(1) înlăuntrul unor limite stabilite de 

timp şi spaţiu(2),după reguli acceptate benevol 

dar absolut obligatorii(3),însoţită de un 

sentiment de bucurie(4) şi de ideea că este 

altfel decât viaţa obişnuită(5)”(cf.”Homo 

ludens”,apărută la „Humanitas”).Ei 

bine,utilizarea computerului  întruneşte  toate 

aceste semnalmente.Iată,deci,şi răspunsul la 

întrebarea de ce copiii şi tineretul manifestă o 

atracţie irezistibilă faţă de ordinatoare.Şi nu 

numai ei,ci şi adulţii,chiar dacă la aceştea din 

urmă se manifestă,nu rareori,ceea ce a fost 

calificată drept „barieră psihologică” şi care nu 

poate fi,în contextul jocului,decât o consecinţă 

a necunoaşterii regulilor.După o îndelungată 

perioadă de gravitate prin care a trecut 

cultura,computerul a venit să reabiliteze jocul 

şi bucuria primordiale.Să remarcăm că apariţia 

postmodernismului literar şi artistic,dominat 

de elementul ludic,coincide cu începutul 

computerizării.Alte 

revirimente,revitalizări,renaşteri sunt posibile 

în întreg domeniul cultural. 

    Această globalizare,însă,generează,e drept,şi 

serioase probleme fiinţiale.Există,în contextul 

ei,pericolul iluziei,remarcat,printre primii,de 

Brzejinski(a se vedea eseul său publicat în 

„Letre internationale”).Într-adevăr,satul global 

e,totuşi,o iluzie,el există numai în 

computer.După închiderea ordinatorului,te 

trezeşti în realitatea locului tău de trai,cu 

problemele existenţiale grave pe care 

globalizarea nu ţi le poate rezolva.Iar 

contradicţia dintre iluzie şi realitate 

conduce,cum ştim,la depresie.Statisticile 

denotă o creştere progresivă pe toată 

planeta,de la începutul computerizării,a 

numărului de persoane deprimate şi ,nu fără 

legătură cu aceasta,a numărului de 

sinucideri.W.McNeill a scos în evidenţă 

pericolul dependenţei guvernelor de 

manipularea specializată,cu ajutorul noilor 

tehnologii,a opiniei publice,ceea ce conduce 

iminent la exercitarea tiranică a autorităţii 
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oficiale.Şi încă ceva:”Au apărut semne,scrie 

istoricul american,că oamenii nu mai sunt 

conduşi de raţiune.Există perspectiva unui 

drum spre putere prin exploatarea elementelor 

neraţionale ale naturii umane”(cf. 

”Ascensiunea occidentului:o istorie a 

comunităţii umane”,apărută la editura „Arc”). 

   În postmodernitate politica înlocuieşte 

destinul.Uniformizarea pe tărâmul 

mentalităţii,necesară până la punctul relativ la 

condiţiile de conlucrare pe plan 

mondial(compatibilitate,toleranţă,drepturile 

omului ş.a.),comportă şi nişte strategii care 

afectează nu doar natura individului,ci mai 

ales pe aceea a comunităţilor naţionale.Începe 

să se manifeste tot mai mult realitatea unei noi 

ordini mondiale,promovată de mişcarea New 

Age,care are un caracter masonic şi îşi 

realizează strategiile  mai ales prin pătrunderea 

în structurile de guvernare(şaisprezece 

preşedinţi ai SUA,de exemplu,au fost 

fracmasoni de gradul 32,ceea ce înseamnă că 

erau subordonaţi maestrului de gradul 33,care 

e preşedintele Consiliului Suprem al 

mişcării(consiliu care s-a autodeclarat drept 

„consiliu-mamă al lumii”).La congresele 

mişcării,care se ţin în Statele Unite,au fost 

aprobate  câteva redacţii ale Manifestului 

Umanist,care prefigurează în detalii noua 

ordine mondială ce urmează să fie 

instaurată.Iată câteva spicuiri din ultima 

versiune a acestui Manifest:”Principiul 1.Nu 

există nici un Dumnezeu.Nici o zeitate nu ne 

va salva,trebuie să ne salvăm 

singuri;...Principiul 3.Trebuie lichidată 

proprietatea privată şi reîmpărţite bunurile la 

nivel global;...Principiul 12.Deplângem 

împărţirea omenirii pe naţiuni.Trebuie să 

trecem la o comunitate mondială fără 

graniţe;...Princi-piul 15.A universaliza 

învăţământul.A produce genul de lume de care 

avem nevoie...Principiul 27.Până la lichidarea 

împărţirii pe naţiuni,vom întreprinde măsuri 

efective pentru instaurarea unor principii unice 

de guvernare în toate ţările,monitorizând 

activitatea guvernanţilor.Vom utliza în acest 

scop tehnologiile noi şi vom consolida 

solidaritatea digitală ca formă de opoziţie şi 

mijloc de schimbare a guvernelor”... etc.Nu 

este simplu să tragi o linie de demarcaţie clară 

între ceea ce este cu adevărat umanist în aceste 

principii şi ceea ce reprezintă nişte interese 

politice şi economice.Dar nu este greu de 

prevăzut că,de exeplu,se va urmări shimabarea 

nu doar a guvernelor autoritariste,despotice,ci 

şi a acelora care vor promova mai accentuat 

demnitatea naţională,or,aceasta este de pe 

acuma un impediment în calea intereselor 

globale,în special a celor economice.Mult va 

depinde de alegerea ce o vor face comunităţile 

naţionale însele:îşi vor formula strategiile 

revendicând-le de la moştenirea culturală sau 

vor promova ca valoare strategică ceea ce 

Ţvetan Todorov numeşte „omul 

dezrădăcinat”(„omul desţărat”,cum zice Mihai 

Cimpoi).Iar perspectivele bibliotecilor 

,care,totuşi,nu sunt virtuale, ci sunt create şi ţin 

de un Loc(heideggerian vorbind),vor depinde 

în mare măsură de această alegere. 

   Să încercăm să generalizăm.În primul 

rând,aşa cum am văzut,globalizarea ca atare nu 

comportă o noutate absolută,ea avându-şi o 

întreagă ontologie.În al doilea rând,în ceea ce 

este esenţial în ea,misiunea institutului de 

bibliotecă  va continua să rămână ca la 

începuturi.Pe de o parte,el va continua să fie 

un promotor al uniformizării în plan 

naţional(mai ales când e vorba de 

informatizarea societăţii,difuzarea 

cunoştinţelor noi etc.) şi se va include tot mai 

activ în procesul de uniformizare globală.Pe de 

altă parte,având în vedere că nici această 

globalizare nu ne-a făcut nemuritori şi nici 

invulnerabili,biblioteca va continua să rămână 

o „farmacie pentru suflet”.Ba chiar s-ar putea 

întâmpla ,dacă ţinem seama de noile şi gravele 

probleme existenţiale,fiinţiale pe care le 

generează actuala globalizare,ca această 

menire a ei să aibă o pondere mai 

mare.Bibliopsihologia urmează  să iasă cu 

adevărat în scenă.În plus, biblioteca îşi va 

revizui,probabil, strategiile sale legate de 

protejarea Locului care o a generat şi în afara 

căruia nu ar putea exista ,promovând cultura 

diferenţei ca factor de rezistenţă în faţa 

uniformizării globale excesive.Altfel 

spus,rămânem,cum ar zice Eminescu,cu 

acelaşi „ce”,trecând la un nou „cum”. 
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CONSTANŢA LA ÎNCEPUTUL SEC. XX 

Continuare din Nr. 2(3) 2006 

Paul Dominte, România 

 

Familia 

Familia a reprezentat celula de bază a 

societăţii europene la începutul secolului al XX-

lea, iar Constanţa nu făcea excepţie de la această 

regulă. Existau, evident, diferenţe de 

comportament, care ţineau mai ales de 

compoziţia etnică a  populaţiei, dar familia 

continuă să fie structurată pe trei segmente de 

vârstă: copii, părinţi şi bunici. 

Căsătoria. 

Căsătoria, actul fundamental prin care se 

întemeia o familie, era contractată prin acordul 

părinţilor, fiind de multe ori aranjată de părinţi 

pe criterii etnice şi de  avere. Faptul că o tînără 

îndrăzneaţă să-şi ia lumea în cap şi să „fugă” cu 

alesul inimii era privit cu oprobriu de familie, 

mai ales dacă tînărul respectiv era de altă etnie1. 

Vremurile se schimbaseră, însă, şi, încă 

din 1879, s-a pus în aplicare legea stării civile în 

Dobrogea, lege care reglementa raporturile 

interfamiliale. Legea prevedea la articolul 1 că 

preoţii, la creştini şi hahamii la evrei, nu puteau 

face nici un fel de căsătorie, cununie sau 

înmormîntare, fără autorizaţia stării civile, iar 

articolul 2, alineatul b, stipula că „orice cununie 

trebuie să fie anunţată cel puţin cu 20 zile înainte 

de a se celebra, pentru ca să se poată face 

publicaţiunile prescrise de lege”2.  O înştiinţare 

identică a fost trimisă şi muftiului cultului 

musulman3. căsătoria, copii  şi raporturile de 

familie deveniseră o chestiune de stat şi erau 

reglementate prin Codul Civil. Deşi părinţii nu 

mai puteau fi suverani în aranjarea nunţilor, 

tradiţia persista. 

Existau unele tradiţii şi în rîndul 

comunităţilor româneşti, în funcţie de 

provenenţă. De pildă, după ce băiatul plătea o 

sumă simbolică pentru mireasă, iar fata îşi etala 

                                                 
1 Cella Serghi, Pânza de păianjen, Ed. Minerva, 

Bucureşti, 1973, p. 64. Cella Serghi povesteşte despre 

verişoara sa Mia, care îndrăgostindu-se de un grec, a 

trezit furia tatăl său. Acesta s-a repezit să o lovească cu 

un baston, deşi era un om calm şi tăcut. Ca atare tînăra a 

fugit cu grecul ei şi s-a căsătorit fără consimţămîntul 

familiei. 
2 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1878, 

f.21. 
3 Ibidem, f. 22. 

zestrea, la moldoveni, joia se făceau colacii. 

Vineri seara prietenii îl râdeau şi îl spălau pe 

mire, iar surorile îl boceau, în timp ce mireasa se 

„aduna” cu prietenele la joc. Apoi mireasa era 

aşezată în capul mesei. Invitaţii erau serviţi cu 

un pahar de vin şi puneau darul (o anumită 

sumă) într-o farfurie. Apoi se încingea o horă de 

fete şi flăcăi care înconjura masa de trei ori. 

Dimineaţa, mirii se găteau unul pe altul şi se 

duceau la cununie (civilă şi religioasă). Apoi se 

dădea petrecerea nupţială (nunta propriu - zisă) 

în casa mirelui, care dura toată ziua4.deşi aceste 

obiceiuri s-au transmis pentru zona rurală, este 

clar (avînd în vedere că multe sunt în uz şi 

astăzi) că ele erau valabile în mare şi pentru oraş. 

Totuşi, la oraş, apăruse şi obiceiul modern de a  

anunţa nunta printr-o publicaţie, aşa numitele 

anunţuri matrimoniale5. 

La bulgari exista obiceiul ca tatăl 

băiatului să trimită peţitorii cu o ploscă de  vin la 

tatăl fetei. Dacă acesta accepta plosca, 

înţelegerea era încheiată. Apoi părinţii băiatului 

se duceau la cei ai fetei şi aranjau data logodnei. 

Logodna se făcea sîmbătă la casa fetei, unde 

socri mari îi ofereau acesteia daruri. Fata se 

gătea, purtînd voal şi o salbă de galbeni pe cap. 

se împărţeau daruri, se prindeau în horă şi se 

juca pînă la ziuă. Nunta începea vinerea şi ţinea 

pînă duminica6. 

La germani, familişti convinşi, actul 

căsătoriei se consuma de timpuriu, fetele chiar 

de la 16 ani7. majoritatea căsătoriilor erau 

cosangvine, datorită numărului scăzut al 

familiilor coloniste8. 

La turci bărbaţii se căsătoreau fără să 

vadă faţa femeii, care era acoperită. Dacă la 

creştini căsătoria civilă era dublată de cea 

religioasă, care se săvîrşea cu ritualul obişnuit 

                                                 
4 Alex. P. Arbore, De vorbă cu ţăranii dobrogeni. Nunta 

la români, în „Analele Dobrogei , anul IV, nr. 3, iulie-

septembrie, 1923, p. 321. 
5 „Drapelul”, 1, nr. 57, 17 iunie 1909, p. 3. 
6 Alex. P. Arbore, op. cit., p. 322-323 şi; V.I. Sassu,  

Monografia satului Cranasuf, în „Analele Dobrogei” 

IV, nr. 4. octombrie-decembrie, 1923, p.133-136. 
7 Ion Georgescu, Coloniile germane din Dobrogea, în 

„Analele Dobrogei”, VII, 1926, p. 40. 
8 Ibidem, p. 40. 
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pentru astfel de ocazii, la musulmani era numai 

un act civil, săvîrşit de omul legii în prezenţa 

cîtorva martori. La turci exista şi aşa numita 

„căsătorie de probă”, după care bărbatul putea 

repudia femeia. 

La tătari, faţa miresei era acoperită cu un 

văl alb, ce putea fi ridicat de orice persoană 

dorea s-o vadă, după care i se puneau în mînă 

bani sau i se oferea un cadou de nuntă. femeile 

dansau înăuntru, separat de bărbaţi care dansau 

în afară. Băuturile alcoolice fiind interzise de 

Coran, nuntaşii mergeau la casa ginerelui sau la 

cafenea. Se bea multă cafea, iar invitaţilor li se 

oferea tabachera. În timpul nunţii, în timp ce o 

persoană vorbea, ceilalţi ascultau (nu se vorbea 

simultan). fetele se măritau de la 14-16 ani, iar 

nunta ţinea cîte o săptămînă la cei săraci. Băiatul 

plătea mireasa cu o sumă ce varia după 

frumuseţea fetei şi bogăţia mirelui. Femeile 

sărbătoreau nunta separat de bărbaţi, la mireasă 

acasă. 

Cu timpul au apărut şi unele elemente de 

modernitate în legătură cu nunta, existînd 

localuri care se ofereau să organizeze „mase 

pentru Banchete, Nunţi şi Logodne” cu elemente 

de „bucătărie română, germană, spaniolă şi 

israelită”32. 

Nu numai că soliditatea familiei era 

mare, dar oamenii se grupau pe etnii în tot felul 

de asociaţii şi societăţi, mezalianţele fiind 

sancţionate de  familie33. existau şi grupări pe 

principii de clan, cum erau cele de la tătari, 

conduse de un ciorbagiu  (boier, şeful clanului).  

 Copiii 

marea majoritate a familiilor nevoiaşe s-a 

menţinut sistemul patriarhal, în care copiii 

dormeau la grămadă, înghesuindu-se într-o 

singură cameră, de multe ori şi cu ceilalţi 

membri ai familiei. Părinţii procedau astfel din 

dorinţa de a  închiria, pentru a-şi completa 

veniturile34. la  familiile bogate, copiii aveau 

camere separate, diferite de celelalte prin 

mobilier şi prezenţa jucăriilor. Au apărut chiar 

sfaturi practice în ceea ce priveşte creşterea 

pruncilor. „Dobrogea Jună” sfătuia tinerele 

mame să plaseze copilul în altă cameră, care să 

fie bine aerisită. Se indica utilizarea unei saltele 

                                                 
32 Conservatorul Constanţei”, IV, nr. 29, 14 octombrie 

1912, p. 4. 
33 Cella Serghi, op. cit., p. 63-64. 
34 Cella Serghi, op. cit., p. 63. 

simple „din paie de ovăz”35, ce asigura un culcuş 

moale, sănătos zilnic, pentru copiii de pînă la un 

an. 

Naşterea se realiza la spital sau acasă, 

oraşul avînd două moaşe comunale şi una a 

spitalului.36 

Prima grijă după naştere era botezul 

pruncului, mortalitatea infantilă fiind la  cote 

ridicate. Un articol la mortalitatea sugarilor, 

publicat în „Dobrogea  Jună” în 1913, ne oferă 

cifre cutremurătoare. Articolul evidenţia că în 

Constanţa ortodocşii înregistrau „38,82% copii 

morţi. Germanii 37,27%, turcii numai 29,27%, 

cifră mai mică chiar ca la evrei”37. Ziarul  acuza 

ca principală cauză a morţii infantile bolile de 

plămîni, de multe ori chiar răceala provocată de 

distanţa pe care trebuia s-o străbată părinţii cu 

copiii în braţe în anotimpul rece, pentru a-i 

boteza38. 

La musulmani, tatăl se spăla pe faţă şi pe 

braţe pînă la cot lua copilul de lîngă mama sa, 

ducîndu-l în spatele unei uşi, iar, după o 

rugăciune consacrată special, sufla în urechea 

copilului, strigînd tare numele pe care î-l dădea. 

Deci nu exista un ritual special, ca la creştini sau 

evrei, săvîrşit de un sacerdot. Mai important 

pentru musulmani era ritualul circumciziei, care 

se făcea cîţiva ani după naştere, potrivit 

principiilor islamice. Cu această ocazie, 

musulmanii se arăta generos, dînd cadouri 

copiilor săraci, sau, dacă era om cu stare, 

organizînd un adevărat banchet pentru aceştia.   

Situaţia noilor născuţi a fost reglementată 

prin introducerea prevederilor Codului Civil, 

indroduse în 1879. Conform articolului 1 nici un 

botez nu putea fi făcut fără autorizaţia ofiţerului 

de stare civilă, iar articolul 2 aliniatul a). 

evidenţia că „Orice naştere trebuie să fie 

denunţată primăriei de îndată şi cel mult pînă la 

trei zile de la naştere, spre a se putea face 

constatarea ei şi înscrie în registrele 

respective”39. La musulmani, unde cei bogaţi 

aveau mai multe concubine, în afară de soţia 

legitimă, copiii născuţi din concobinaj aveau 

                                                 
35 „Dobrogea Jună”, IX, nr. 6, 10 aprilie 1913, p. 3. 
36 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1906, f. 

250. 
37 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1906, f. 

250. 
38 Ibidem. 
39 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1878, f. 

21, apud. M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 62. 
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aceleaşi drepturi cu cei legitimi, potrivit 

prescripţiilor coranice. 

Grija faţă de noii născuţi a crescut în 

timp. S-au popularizat şi sfaturi ce vizau 

asigurarea unui climat sănătos de creştere a 

copiilor. Se indica alegerea unei camere uscate şi 

situată la sud, care să servească de dormitor 

copilului şi protejarea acestuia cu perdele în 

timpul somnului. Se recomandau plimbări 

zilnice, cînd timpul nu era prea aspru şi 

procurarea unui cărucior cu arcuri elastice40.  De 

la sine înţeles că aceste sfaturi nu se puteau 

aplica decît celor cu stare. În familie obişnuite 

nu se acorda foarte multă atenţie copiilor. 

Nemţoaicele îşi petreceau scutecele pe după 

umăr pentru a putea purta mai lesne copilul, şi a 

nu fi incomodate în treburile zilnice41. La tătari 

cu stare fiecare soţie îşi avea camera sa  unde îşi 

creştea copiii. 

Nici mai tîrziu, în familie de rînd, nu se 

arăta o grijă deosebită copiilor. Cella Serghi, în 

romanul autobiografic „Pânză de păianjen” se 

plîngea de lipsa de atenţie din partea celor mai 

mari: „Nu-mi amintesc să mă fi învăţat cineva 

vreodată ce e bine, ce e rău, ce e frumos, ce e 

urît. Nimeni nu se ocupa de mine. Toţi socoteau 

că eu şi cu Nicuşor (fratele autoarei, n. n.) 

suntem mari”42. De obicei fraţii mai mari aveau 

grijă de cei mai mici. Jucăriile, de multe ori 

căpătate, se  transmiteau de la unul la altul, iar 

gîngurelile pruncilor erau repetate cu admiraţie 

şi haz43. Copiii trebuiau să fie cuminţi cînd 

veneau musafirii în vizită44, iar tatăl nu se 

cuvenea să le arăte prea multă afecţiune, pentru a 

nu-i alinta45. Uneori copii erau pedepsiţi pentru 

că nu vroiau să înveţe46. Nici raporturile cui 

bunicii nu stăteau mai bine47 Locul obişnuit de 

joacă al copiilor era strada48, grădina, locurile 

                                                 
40 „Dobrogea Jună”, VIII, nr. 3, 12 ianuarie 1912, p. 1. 
41 Ion Georgescu, op. cit., p. 44. 
42 Cella Serghi, op. cit., p. 57. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem , p. 55-56. 
45 Ibidem , p. 59. Autoarea chiar povesteşte că ar fi vrut 

să-şi sărută şi mîngîie tatăl, dar nu îndrăznea pentru că 

nu exista acest obicei, ceea ce o determina să nu-şi 

reverse afecţiunea asupra mamei. 
46 Ibidem , p. 64. Pe un văr al Cellei Serghi tatăl său „îl 

încuia în casă şi-i lua ghetele”. 
47 Ibidem , p. 57. Aceeaşi autoare povesteşte groaza pe 

care o încerca cînd trebuia să iasă în stradă, străbătînd 

atelierul bunicului ei care o fulgera cu o privire 

nemulţumită. 
48 Ibidem. 

virane sau plaja49. Unii puştani, mai îndrăzneţi, 

plecau cu pescarii în larg, băteau străzile ori 

jucau barbut cu hamalii în port, ceea ce-i făcea 

să piardă drumul drept spre viaţă50.  Pentru cei 

cu stare existau locuri de căluşei, la Cazinou51, 

iar părinţii îi trimiteau în excursii pe timpul 

vacanţei. În general vorbind, fetele se jucau cu 

păpuşi închipuindu-şi c sunt prinţese, după 

lumea virtuală creată de romanele în fascicole, 

consumate de mame52. Băieţii se jucau cu praştii 

şi tot felul de arme improvizate, care puteau 

produce unele accidente53, visînd  să îmbrace 

uniformă şi să plece la război54. Nu lipseau răcile 

şi lăudăroşeniile, unele alimentate de 

sentimentele etnice pe care le nutreau părinţiii55. 

Uneori, copiii, îi însoţeau pe părinţi la Mamaia, 

ceea ce constituia un eveniment mult aşteptat56 , 

sau primeau prăjituri, dacă afacerile tatălui 

mergeau bine57. 

Primăria s-a implicat în ajutorarea 

copiilor defavorizaţi. În 1914, aceasta aloca 1200 

lei pentru copiii găsiţi58. S-au făcut eforturi şi 

pentru crearea de unităţi preşcolare, aşa numitele 

„Şcoli frobeliene”59. Comportamentul elevilor 

era observat îndeaproape, în vacanţe, fiind opriţi 

a intra în localuri, a fuma şi urmînd să fie 

raportaţi directorilor cei ce erau necuviincioşi 

sau brutali pe stradă. Locurile de  noroc le erau 

oprite, iar la baruri, cafenele, cazinou, taverne, 

grădini cu spectacole şi întruniri publice, nu 

aveau voie nici măcar însoţiţi de părinţi60. Deci o 

lume dominată de cei mari, care dirija strict 

comportamentul copiilor, fără a se ţine, decît 

prea puţin cont, de particularităţile vîrstei. 

Educaţia 

Dezvoltarea învăţămîntului, în 

Constanţa, a fost legată atît de necesităţi unui 

oraş cu o activitate eminamente comercială, cît şi 

de entuziasmul unor adevăraţi apostoli ai 

                                                 
49 Ibidem , p. 59. 
50 Ibidem , p. 64. 
51 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 36/1910, 

f. 72-73, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 370. 
52 Cella Serghi, op. cit., p. 59. 
53 Ibidem , p. 63. 
54 Ibidem , p. 67. 
55 Ibidem , p. 54. 
56 Ibidem , p. 62. 
57 Ibidem , p. 45. 
58 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 2/1914, f. 

100. 
59 „Dobrogea Jună”, i, nr. 13,  6 martie 1905, p. 3. 
60 „Cuvîntul”, II, nr. 24, 1 iulie 1907, p. 2. 
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învăţămîntului românesc. Ion Bănescu, în 

calitate de dascăl şi revizor şcolar61  şi apoi de 

primar, va ocupa un loc de cinste în rîndul 

acestora. 

Învăţămîntul în Dobrogea era organizat 

printr-o modificare adusă de Parlament, în 1881, 

articolul 23 din Legea instrucţiunii publice. 

Conform aceste modificări, Ministerul trebuia  

să asigure şcolarizarea personalului didactic, 

administrativ şi procurarea de materiale 

didactice: hărţi şi matricole. În schimb localul, 

mobilierul, întreţinerea clădirilor, inclusiv plata 

personalului de îngrijire, trebuiau să fie asigurate 

pe plan local62. 

Educaţia cădea în seama familiei pînă la 

şapte ani, vîrsta şcolară. De timpuriu s-au 

înfiinţat grădiniţe, aşa numitele şcoli frobeliene. 

În anul 1914 Constanţa dispunea de şase astfel 

de unităţi de învăţămînt. Primăria cheltuia cu 

acestea peste 10000 lei anual, pentru chirii (cel 

mai mult), servitori şi material didactic63 şi peste 

42000 lei pentru toate unităţile de învăţămînt. În 

ceea ce priveşte învăţămîntul primar, acesta era 

separat pe sexe, în  şcoli de fete şi şcoli de  

băieţi. La 1900 existau două şcoli de băieţi şi 

două de fete, numai două avînd localuri proprii, 

celelalte, închiriate. Pînă în 1914 s-au mai 

constituit o şcoală de fete şi una de băieţi64. În 

1894 se construise şi localul primei şcoli mixte, 

iar în 1916 s-a organizat recensămîntul 

populaţiei şcolare pe circumscripţii şi ani65. Lor 

li-sa adăugat şi şcoala de adulţi, avînd cursuri 

„de noapte” organizată pe lîngă şcoala Nr. 1 de 

băieţi şi fete (aripa actualului Muzeu de Artă). În 

1905 s-a construit Şcoala Nr. 2 de băieţi şi fete 

(actualul Liceu Eminescu). Şcolile frobeliene 

funcţionau în localuri cu chirie, majoritatea în 

zona peninsulară, fapt de a atras criticile 

ministrului de resort, care arăta că această 

situaţie dezavantajează copiii din cartierul 

                                                 
61 Dumitru M. Păcuraru, Un secol de învăţămînt 

pedagogic la Constanţa, Ed. Muntenia, Constanţa, 

1993, p. 11-12. 
62 Arhiva Istorică Centrală, M.I., Comunale, dosar 

40/1881, f. 13, apud. Constantin M. şi Natalia Bonciu, 

op. cit., p. 81. 
63 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 2/1914, f. 

100. 
64 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 2/1914, f. 

100. 
65 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 23/1916  

f. 19-20, f. 22-23, f. 25, f. 29,  recensămînt în care mai 

apar Şcoala de băieţi Nr. 4 şi de fete N4. 

românesc şi al meseriaşilor66. Personalul didactic 

nu era foarte bine pregătit, iar în anul 1905, 

publicaţia „Dobrogea Jună” recomanda 

încadrarea lor cu învăţătoare care să atingă cele 

două scopuri ale acestui tip de învăţămînt, 

românizarea şi educaţia morală67.  Deci educaţia 

patriotică şi morală erau puse pe primul plan, 

acestea devenind victorii întregului sistem de 

învăţămînt românesc, alături de cel de 

specialitate. Un al treilea element era legat de 

introducerea unor metode moderne de 

învăţămînt, care să elimine memorarea 

mecanică, practicată pînă atunci şi să stimuleze 

învăţarea creatoare a copiilor68. 

În ceea ce priveşte învăţămîntul primar, 

s-a acordat o deosebită atenţie dotării cu material 

didactic şi mobilier adectav69, ca şi igienei70. În 

1916 grădiniţele erau dotate cu mobilier, ceas şi 

sobe „Godin”, material didactic şi tablouri 

instructive şi tot felul de cartonaşe colorate, 

suluri de aţă şi lînă etc., destinate învăţării 

intuitive şi lucrului manual71. Toate au fost 

distruse de bulgari în timpul ocupaţiei din 1916. 

Aceeaşi situaţie şi la şcolile primare unde se  

adăugau tablouri ale monarhiei şi biblioteci. 

Programa şcolară punea accent pe  limba 

română, istoria naţională, geografie, aritmetică, 

religie, caligrafie şi cînt. La şcolile de fete se 

insista pe dobîndirea cunoştinţelor de lucru 

manual. Elevii dădeau examen la sfîrşitul 

fiecărui an şi unul  de promovare la sfîrşitul  

ciclului primar, obligatoriu de patru ani. În 

cadrul Şcolii nr. 1 de băieţi funcţiona şi o catedră 

unde se preda limba turcă. După terminarea 

ciclului primar, cei ce  reuşeau, se puteau 

îndrepta spre gimnaziul clasic din localitate, 

întemeiat de  primarul Mihail Koiciu. Se studiu: 

istoria, limba română şi latină, matematica, 

ştiinţe fizico-naturale, caligrafia, limba franceză, 

geografia şi religia, uneori de profesori 

prestigioşi cum erau Cristea Georgescu (doctor 

în ştiinţe  politice) şi Ion Bănescu. Profesorii 

erau respectaţi şi bine plătiţi (pînă la 300 lei pe 

lună). Totuşi, pregătirea, cel puţin în ciclul 

primar, lăsa de dorit, puţini copii descurcîndu-se 

                                                 
66 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 23/1916  

f. 8. 
67 Dobrogea Jună”, 1, nr. 13, 6 martie 1905, p. 3. 
68 Ibidem. 
69 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 20/1900, 

f. 96. 
70 Ibidem, f. 11. 
71 Ibidem, dosar 46/1916, f. 149. 
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la rezolvarea unei probleme de matematică fără 

ajutor72. 

Elevii purtau uniforme pe ani de studiu, 

iar elevele mai mari, de clasa a IV-a, numite şi 

„veranse”, îşi dădeau ifose faţă de cele mai 

mici73. Elevii purtau ghiozdane, în care aveau 

abecedarul, peniţe, toc şi cerneală74 şi aveau 

cusute matricole numerotate, pentru a putea fi 

singularizaţi, în cazul încălcărilor de 

regulament75. Fetele erau pieptănate cu două 

codiţe strînse bine pe cap şi erau luate la rost de 

învăţători dacă nu aveau o ţinută ordonată. 

Recunoaşterea anului de studiu se făcea după 

culoarea cravatei76. Ca şi mai tîrziu elevii se 

lăudau cu notele77, iar familia era mîndră dacă la 

gimnaziu. În astfel de ocazii mergeau cu ei la 

fotograf să-i pozeze în noile uniforme78. Viaţa  

elevilor era urmărită şi reglementată 

îndeaproape, atît în şcoală, cît şi în afara 

acesteia, de către învăţători, profesori şi 

directori, dar şi de poliţie79. Cei merituoşi 

primeau premii80, iar primarul şi  prefectul erau 

invitaţi la serbările ocazionate de sărbătorile 

naţionale, sau la sfîrşit de an şcolar81. Asemenea 

şi cu ocazia examenelor de absolvire, cînd se 

organizau expoziţii de lucru manual (la şcolile 

de fete)82. Pe de  altă parte şi Primăria se interesa 

îndeaproape de soarta şcolii, clădirea unui local 

nou de şcoală fiind printre priorităţi la 190083. 

În anul 1908 localul gimnaziului „Mircea 

cel Bătrîn” era vîndut satului, la preţul de 

253,986 lei şi 7884 bani, pentru ca în anul 1911 

să se pună deschis problema transportării sale în 

liceu85. Astfel lua naştere, după multe piedici, şi 

învăţămînt liceal din localitate. În localitate 

                                                 
72 „Dobrogea Jună”, V, nr. 3, 3 februarie 1907, p. 2. 
73 Cella Serghi, op.cit., p. 61. 
74 Ibidem, p. 60. 
75 „Cuvîntul”, II, nr. 24, 1 iulie 1907, p. 2. 
76 Cella Serghi, op. cit., p. 60. culoarea roşie în clasa I-a, 

bleu în a II-a, bleumarin în a III-lea  şi neagră în a IV-a. 
77 Ibidem, p. Ibidem, p.62. 
78 Ibidem, p. 64. 
79 „Cuvîntul”, II, nr. 24, 1 iulie 1907, p. 2. 
80 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 23/1916, 

f. 32. 
81 „Dobrogea Jună”, V, nr. 23 9 iulie 1909. 
82 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 23/1916, 

f. 32. 
83 Ibidem, dosar 32/1900, f. 4, apud, M. Stanciu ş.a., op. 

cit., p. 246. 
84 Ibidem, dosar 32/1906-1911, f. 182, apud, M. Stanciu 

ş.a., op. cit., p. 270-271. 
85 Ibidem, dosar 32/1911, f. 47, apud, Ibidem,  p. 290. 

funcţiona şi Şcoala de marină, înfiinţată în anul 

189986. Primele instituţii postliceale de 

învăţămînt, subvenţionate de stat, din oraş, au 

fost: Şcoala navală superioară de marină, în 

1909, prin transformarea Şcolii de marină, 

înfiinţată în anterior (cu localul în actualul 

Muzeu de Marină) şi Universitatea populară, 

înfiinţată în 1912 şi avînd rolul de a  răspândi 

cunoştinţele ştiinţifice în rîndul maselor. Pentru 

cursuri postuniversitare, puţinele persoane din 

oraş cu astfel de pregătire, de pildă medicii, 

solicitau burse Primăriei, în străinătate87. În 

scopul bunei pregătiri a personalului didactic s-

au făcut serioase eforturi de către edili şi pentru 

înfiinţarea unei şcoli normale de învăţători. 

Aceasta s-a creat iniţial în 1894, cu internat şi 

trebuia să fie exemplu ca model de viaţă 

civilizată învăţătorilor. Şcoala avea internat şi 

pregătea  instituitori şi învăţători. Candidaţii nu 

trebuia să prezinte nici o infirmitate, iar după 

satisfacerea studiilor se servească timp de zece 

ani în învăţămînt. Examenul de absolvire consta 

în două probe: scris, română şi istorie şi oral, 

limba română, turcă, geografie, matematică, 

fizică şi religie. În anul 1896 însă a fost 

desfiinţată. Şcoala  va fi reînfiinţată în 191288, 

dar rezultatele au fost modeste pînă în 1916, 

întrucît „Normaliştii chemaţi să-şi aleagă locuri 

în învăţămînt refuză să treacă în  Dobrogea”89. În 

1916, Revizoratul şcolar cerea subvenţie pentru 

deschiderea unui internat cu burse pentru fii de 

învăţători din judeţ şi o plată modestă pentru cei 

de  preoţi şi săteni90. Dezvoltarea corpului 

profesoral a fost încurajată de constituirea 

Asociaţiei învăţătorilor din Judeţul Constanţa, la 

29 martie 191291, dar şi de statul român, 

                                                 
86 Ibidem, dosar 32/1899, f. 36, apud, M. Stanciu ş.a., 

op. cit., p. 244-245. 
87 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 4/1902, f. 

191, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 278-279. 

 
88 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 30/1912,  

f. 28, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 381-382. 
89 „Literalul Constanţei”, II, nr. 10, 19 octombrie 1914, 

p. 1. 
90 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 23/1916,  

f. 2 
91 „Dobrogea Jună”, VIII, nr. 15, 15 mai 1912, p. 1-2. 

Aceasta îşi propunea promovarea sentimentelor de 

solidaritate între membrii săi, ridicarea „stării 

intelectuale, morale, economice şi naţionale a 

locuitorilor de la sate” şi acordarea  de „ajutoare 

membrilor săi în cazuri de boală gravă sau deces”. 
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conştient de importanţa dascălilor în lupta 

împotriva „propagandei antiromâne”92. 

Din 1904 şi-a început cursurile şi 

învăţămîntul profesional, înfiinţându-se prima 

şcoală de meserii din localitate93. În oraş mai 

funcţionau o serie de şcoli particulare, în special 

comunitare. În 1897 existau patru astfel de şcoli 

autorizate de minister: Şcoala de băieţi a 

Comitetului elen, Şcoala de fete a Comitetului 

elen, un Institut de fete cu autorizaţie provizorie 

şi Şcoala mixtă a Comitetului bulgar94.  S-au 

adăugat Şcoala mahomedană, care era în parte 

subvenţionată de Primărie, o şcoală de eleve 

adulte, Şcoala comunităţii armene95, toate 

nevoite să susţină examene anule de atestare a 

pregătirii elevilor96. În anul 1915, s-au organizat, 

de către institutorii Şcolii Nr. 1 de băieţi, cursuri 

de pregătire a candidaţilor pentru înscrierea la 

licee şi gimnazii97. A mai existat şi un liceu 

particular, în Constanţa, numit „Mircea Vodă”98, 

precum şi încercarea de constituire a unei 

Universităţi turceşti, care a trezit reacţii 

vehemene de protest  din partea  comunităţii 

locale99. Se mai practicau lecţii date în 

particular, de pian100, sau limbi străin: franceză 

şi  germană101. 

Învăţămîntului i se atribuia un important 

rol patriotic, în epocă, chiar dacă stare 

învăţămîntului primar se prezenta cu rezultate 

slabe102. Dascălilor li se  cerea să cultive 

adevăratele simţăminte patriotice, nu lozinci, 

                                                 
92 91 Ibidem, IX, nr. 8, 4 octombrie 1913, p. 3. În anul 

1913, s-a lucrat la un „proect prin care salariile 

învăţătorilor din noile teritorii să fie mai mari”. 
93 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 19/1904, 

f. 21, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 294. Durata 

cursului era de cinci ani, iar elevii primeau jumătate din 

suma realizată în atelier. 
94 Ibidem, dosar 14/1897, apud, Ibidem, p. 225. 
95 Ibidem, dosar 34/1910, apud, Ibidem, p. 359. 
96 „Conservatorul Constanţei”, II, nr. 21, 11 iunie 1910, 

p. 3. 
97 „Dacia”, 1, nr. 3, 3 iulie 1915, p. 2. Dar şi pentru 

doritorii de burse la Liceele interne ale statului, Şcoli 

normale, Seminarii, Şcoli de agricultură şi şcoli 

inferioare de meserii. 
98 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 4/1902, f. 

55-56, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 271-272. Liceul 

solicita subvenţii Primăriei în anul 1902, respinse de 

aceasta din urmă. 
99 „Dobrogea Jună”, V, nr. 25, 29 iulie 1909, p. 3. 
100 „Dacia”, 1, nr. 2, iulie 1915, p. 3. 
101 „Liberalul Constanţei”, II, nr. 26, 8 martie 1915, p. 

3. 
102 Ibidem, 11, nr. 10, 19 octombrie 1914, p. 1. 

respectul pentru bunurile publice, distincţia şi 

tăria de caracter şi aplecarea cu înţelege asupra 

problemelor elevilor103. Elevii merituoşi erau 

încurajaţi să-şi termine studiile, prin burse 

acordate de Primărie, printre ei numărîndu-se şi 

marele artist de mai tîrziu, Ion Jalea104. Corpul 

didactic din Constanţa avea un statut social 

destul de bun. Prezenţa dascălilor era căutată, 

fiind solicitaţi, alături de protipendadă, la marile 

manifestări naţionale, sau la primirea unor 

personalităţi în oraş105  şi li se acordau subvenţii, 

de către primărie, pentru excursiile făcute în ţară, 

în scopuri ştiinţifice106. Unii dintre ei au devenit 

personalităţi de marcă, implicîndu-se cu fervoare 

în activităţile edilitare din Constanţa. Printre 

aceştia se numără vestitul Ion Bănescu, sau 

publicistul Ion Adam. Rezultatele înregistrate de 

dascălii constănţeni, au fost vizibile mai ale în 

ceea ce priveşte eradicarea analfabetului. Astfel, 

în anul 1910, dintr-un oraş plin iniţial de străini 

şi analfabeţi, număr acestora din urmă fusese 

redus la 37,78% din totalul populaţiei 

înregistrată oficial, peste vîrsta de 7 ani107. 

Aportul şcolii la progresul societăţii constănţene 

din epoca de dinaintea  „Marelui război” a fost 

evident. 

 Statutul femeii. 

În mare măsură femeia era asimilată 

mamei în această perioadă, tot ce se  abătea de la 

acest statut fiind privit cu dezaprobare. În acest 

context cochetăria şi avorturile erau condamnate 

cu vehemenţă, ca fiind atitudini egoiste ale unor 

fiinţe inconştiente ce nu-şi înţelegeau rolul 

social108. Ceea ce li se cerea era: să fie  

virtuoase, să se achite de datoriile casnice şi, 

dacă erau femei cu stare, să se ocupe de fapte 

caritabile. Nici nu se putea altfel într-o lume 

dominată de bărbaţi. Dovadă că nu se bucurau de 

notorietate decît moaşele şi femeile ce alcătuiau 

corpul profesoral. Serviciile celor trei moaşe 

erau considerate atît de importante pentru 

                                                 
103 Goriolan N., Educătorii faţă de înrîurirele mediului 

social, în „Analele Dobrogei”, nr. 4, 1920, p. 603-612. 
104 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 11/1904, 

f. 13, apud, M. Stanciu  şi colectiv., op. cit., p. 288. 
105 Ibidem, dosar  9/1914, f. 132. Toţi învăţătorii şi 

profesorii de la şcolile de stat au primit bilete de 

participare cu ocazia vizitei ţarului Nicolae al II-lea la 

Constanţa, în 1914. 
106 Ibidem, dosar 11/1900, f. 17. 
107 „Conservatorul Constanţei”, II, nr. 1, 17 ianuarie 

1910, p. 3. 
108 „Cuvîntul”, III, nr. 13, 30 martie, 1908, p. 1-2. 
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comunitate încît în anul 1906 erau singurele 

femei nominalizate, cu dreptul de a  purta 

medalia jubiliară Carol I, printre alte 40 de 

personalităţi, toţi bărbaţi109. În rest,  

reprezentantele sexului frumos au jucat un rol cu 

totul marginal în viaţa  economică a rubei. 

Listele Camerelor de Comerţ pentru 1900110 şi 

1916111 nu conţin mai de loc nume de femei. 

Deşi proprietatea nu le era interzisă, puţine 

practicau o activitate economică propriu-zisă. De 

pildă, la 1900, răposata Melzer era amintită ca 

fostă patroană a unui  birt112, iar pentru 1915, 

apare, în documentele de arhivă, în cîteva 

rînduri, ca fiind mai cunoscută, firma de florărie 

a doamnei Orma (sau Arma) Schulz, care 

aproviziona Primăria cu flori, în cazul unor 

vizite oficiale113. Alte prezenţe feminine (cu 

excepţia celor amintite la  capitolul privitor la 

vestimentaţie) sunt modeste. De pildă existenţa a 

două ghicitoare în 1916: Ioana Pruteanu114 şi 

Sofia Miulescu115, cărora Primăria le aproba să 

exercite această ocupaţie pe timp limitat, de o 

lună. Dacă o femeie era patroana unui hotel, 

precum Bulgaria (Linţa Blezic), era imediat 

bănuită că mijloceşte prostituţia116. Chiar şi la 

şcoala de fete se insista pe pregătirea copilelor în 

treburi casnice, de un marea atenţie acordată 

deprinderilor în ceea ce priveşte lucrul 

manual117. Viziunea casnică asupra femeii este 

confirmată de Cella Serghi, care o evoca pe 

mama sa, ce nu-şi vedea capul de treabă în 

gospodărie118. Chiar şi bunica autoarei, o femeie 

mai independentă119, realiza  mici venituri făcînd 

săpunuri, lapte de curăţat obrazul şi cremă de 

frumuseţe, deci tot produse realizate în 

                                                 
109 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1906, 

f. 250. 
110 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 29/1900,  

f. 20-28. 
111 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 29/1915,  

f 125. 
112 Ibidem, dosar 17/1900, f. 60. 

 
113 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 9/1914,  

f. 65. 
114 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 6/1916,  

f. 105. 
115 Ibidem, f. 67. 
116 Ibidem, f.m153. 
117 Ibidem, dosar 23/1916, f. 23. 
118 Cella Serghi, op. cit., p. 65. 
119 Ibidem, p. 57. Aceasta considera că „o femeie e bine 

să-şi aibă banul său”. 

gospodărie120. Femeile aveau de suferit şi dacă 

încălcau consimţămîntul tatălui în ceea ce 

priveşte căsătoria121, chiar dacă prevederile 

Codului Civil nu conţineau astfel de 

prescripţii122. 

Într-o lume dominată economic de 

bărbaţi se impune viziunea acestora conform 

căreia, în vreme ce bărbatul trebuia să 

argonisească cele necesare traiului „femeia 

rămîne acasă şi poartă grija pentru îndestularea 

trebuinţelor zilnice ale  micii societăţi 

casnice”123. În timp ce soţul era elementul 

productiv „soţia sa, ca element conservator, 

păstrează averea argonisită cu îngrijirea firească 

a unei fiinţe, care în cele mai multe cazuri se 

simte incapabilă de a produce şi de a se susţine 

prin ea însăşi”124. De fapt această fragilitate îi 

era atribuită femeii de către soţ. De aici o 

atitudine dominatoare a acestuia din urmă. Dacă 

tinerele femei se sbenguiau şi se băteau cu flori, 

erau considerate risipitoare şi incapabile  de 

fapte filantropice125, dacă se găteau cu pălării 

ornamentate la modă în acea perioadă, erau 

acuzate de lipsă de seriozitate126, dacă nu se 

entuziasmau cînd soţul voia să le cumpere 

cadouri, erau luate peste picior127. Chiar bani 

strînşi din fapte caritabile în urma unor iniţiative 

feminine erau gestionaţi de primar128. În schimb, 

femeile erau elogiate dacă se angajau în 

ajutorarea suferinzilor, de pildă, în societatea de 

Cruce Roşie129. Într-o atare situaţie femeii nu-i 

mai rămînea decît să devoreze  romanele de 

dragoste, publicate în fasicole, au să încerce a 

experimenta aventura pe viu, riscînd să înfrunte 

oprobriul public şi să aleagă singura posibilitate 

ce-i mai rămînea, prostituţia. De aici unele 

comportamente extreme, menite a o salva de  

asemenea perspective, cum ar fi avortul sau, mai 

grav, infanticidul130. Reacţia fără de acest statul 

                                                 
120 Ibidem. 
121 Ibidem, p. 63-64. 
122 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 1/1878, 

f. 21, apud, M. Stanciu  şi colectiv., op. cit., p. 61-62. 
123 „Dobrogea Jună”, VI, nr. 13, 6 iunie 1910, p. 1. 
124 Ibidem. 
125 „Conservatorul Constanţei”, I, nr. 10, 22 martie 

1909, p. 3. 
126 „Viitorul Dobrogei”, II, nr. 25, 26 iulie 1909, p. 2. 
127 „Constanţa”, XI, nr. 400, 23 iunie 1902, p. 2. 
128 Ibidem, X, nr. 354, 3 decembrie 1900, p. 4. 
129 Conservatorul Constanţei”, VIII, nr. 3, 15 februarie 

1915, p. 3. 
130 „Cuvîntul”, III, nr. 13, 30 martie 1908, p. 1-2. 
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a fost firească. Astfel, au apărut primele 

manifestări feministe, privite cu stupoare, 

neînţelegere şi orgoliu de către bărbaţi. Iată o 

atare părere în articolul „Fapte şi impresii” 

publicat în „Dobrogea Jună”, în 1909, de către 

un ziarist semnat Ce-sar, „Am zîmbit 

întotdeauna, cu multă ironie, ori de cîte ori am 

auzit vorbindu-se  de aşa zisul „feminism” şi 

„feministe” – de aceşti luptători care şi-au  

propus să scape femeia de jugul bărbatului. 

Stăpîna desăvîrşită a inimii şi mai ales a pungii, 

reprezentanta sexului tare: femeia, care numai cu 

o privire face să se plece capetele ce nu se 

încovoaie decît sub povara demnităţilor şi a 

bogăţiei; vorbă mai seacă şi mai eftină decît 

chiar... crepul din coafurile sale”131. 

Situaţia cea mai deficilă o aveau femeile 

de credinţa musulmană. Acestea  erau admise în 

moschee, dar într-un loc separat de bărbaţi132, 

fiind total lipsite de instrucţie sau educaţie. 

Parafrazîndu-l pe Baronul Tott, căpitanul M. D. 

Ionescu afirma, în 1904, că „Femeia la turci nu e 

decît un instrument de plăcere şi rolul său este 

redus la acel de mobilă a Haremului” şi că 

„nepăsătoare la mîndrie, ocupaţiunea lor nu e 

decît a găti mijloacele de a se face mai frumoase, 

pentru a  plăcea stăpînilor lor”133. Iar la tătari 

„femeile  nu-l ajutau în nimic pe bărbat, fiind 

cumplit de leneşe”134. Umblînd mai tot timpul cu 

faţa acoperită, nu cunoşteau altă preocupare 

decît ţesutul135, creşterea copiilor şi a curcilor 

sau a găinelor136. Nu mergeau niciodată la 

geamie137  petrecîndu-şi viaţa într-o odaie 

separată (harem). Pînă şi nunta avea caracterul 

unui club de femei şi de bărbaţi, cele două sexe 

petrecînd separat138. Neputînd să aibă contacte 

cu exteriorul, singurul mod de  viaţă rezervat 

femeii era microuniversul casnic. Dacă încercau 

să dea cu var pe  casă erau bănuite că şi-a făcut 

amant139. De aici starea de paragină şi dezolare 

ce caracteriza cartierele musulmane. 

Femeile erau în schimb respectate ca 

văduv, cînd gestionau averea bărbatului. Aveau 

dreptul la moştenire testamentară dar nu trebuiau 

                                                 
131 „Dobrogea Jună”, V, nr. 24, 19 iulie 1909, p. 2.  
132 Cpt. M. D. Ionescu, op. cit., p. 338. 
133 Ibidem, p. 339. 
134 Ion Adam, op. cit., p. 271-273. 
135 Ibidem, p. 268. 
136 Ibidem, p. 273. 
137 Ibidem, p. 270. 
138 Ibidem, p. 272. 
139 Ibidem, p. 262. 

să uite faptele caritabile. Celebră în  epocă a 

rămas atitudinea Gabrielei Coiciu, care a depus 

multe eforturi pentru a duce la îndeplinire 

ultimele dorinţe testamentare ale soţului. De 

astfel, exista obiceiul ca zestre să fie redată 

femeii, fapt pe care M. Coiciu nu a uitat să-l 

precizeze140. Din testament răzbat sentimente de 

o profundă iubire a defunctului, nu numai în 

raport cu soţia, dar şi faţă de sora acestuia, 

Endoxia, dăruită şi ea cu  10000 lei141. Chiar şi 

după moarte bărbatul nu uită că este patronul 

familiei. Un alt exemplu  de traducere în fapt a 

voinţei soţului este cel al Sofiei E. Luther, 

văduva unui mare fabricant de bere din 

Bucureşti, care a dăruit marea sa casă, cu 

dependinţele, de pe strada Take Ionescu, şcolii 

germane din Constanţa, în anul 1901. 

Instituţia căsătoriei a constituit în 

asemenea măsură un ideal în epocă, încît chiar şi 

prostituatele evocate de eroii lui Tudor Şoimaru, 

nu realizau perspectiva unui viitor fericit, decît 

fiind cerute de nevastă.   

Summary 

Constantsa at the begining of the XXth 

century. 

The author refers to the analysis of the 

family building, the methods of marriage. The 

family is devided into 3 age segments: grand-

parent, parents, children. 

                                                 
140 D.J.C.A.N., Fond Primăria Constanţa, dosar 40/1915, 

f. 3-4, apud, M. Stanciu ş.a., op. cit., p. 298-300. 
141 Ibidem. 
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Această problemă este extrem de 

importantă în cadrul particularităţii specifice 

ale secolului XXI – avalanşa crescândă a 

torentului de informaţie şi necesitatea 

intensificării procesului prelucrării intelectuale 

a informaţiei percepute în vederea aplicării ei 

practice în toate domeniile activităţii vitale. În 

lumina acestei cerinţe apar două aspecte ale 

problemei: intelectualizarea procesului de 

pregătire a viitorului profesor de informatică 

şi, în continuare, aportul acestui profesor la 

intelectualizarea intensă a elevilor şcolii 

preuniversitare. 

Informatizarea, ca proces decisiv al 

etapei contemporane de dezvoltare a societăţii, 

se caracterizează prin lărgirea permanentă a 

cadrului de comunicare în toate sferele 

activităţii umane şi prin mărirea gradului de 

diversitate a surselor informaţionale. În aceste 

condiţii, rol deosebit îl joacă anume 

cunoştinţele şi competenţele oamenilor de a se 

orienta în torentul de informaţie. Această 

necesitate se referă mai ales la sistemul de 

învăţământ care efectuează educarea viitorilor 

membri ai societăţii informaţionale. 

 Apariţia computerelor personale în anii 

optzeci ai secolului XX a descoperit în sfera 

educaţională posibilităţi didactice noi. 

Utilizarea calculatoarelor în instruire a 

stimulat în mod deosebit cercetările în 

domeniul tehnologiilor educaţionale, generând 

obiective concrete legate de implementarea 

unor facilităţi caracteristice pentru modul de 

învăţare uman deservit de tehnica de calcul. 

Folosirea tehnologiilor informaţionale în orice 

domeniu, inclusiv şi în cel de învăţământ, 

reprezintă un avantaj esenţial - nelimitarea 

cantităţii de informaţie folosită şi aplicării ei 

practice. Acest avantaj ne provoacă să 

analizăm din punct de vedere informaţional 

unele căi de rezolvare a problemelor folosirii 

calculatorului în şcoala contemporană şi, prin 

intermediul acestora, a educării viitorului 

cetăţean al societăţii informaţionale, inclusiv a 

dezvoltării lui intelectuale.  

În literatura de specialitate se evidenţiază 

că în prezent scopurile învăţământului practic 

servesc la formarea culturii informaţionale, 

care include în sine: a) cunoştinţele obţinute de 

elevi la lecţiile de informatică şcolară - 

deprinderile de a număra, a citi, a scrie, a 

desena, a căuta informaţie cu ajutorul 

calculatorului; b) învăţarea specifică - citirea 

literaturii destinate activităţii computerizate, 

orientarea în software şi hardware, priceperea 

de a alege computerul optimal pentru lucrul 

concret, urmărind realizarea unuia din 

scopurile principale ale secolului XXI – 

formării şi dezvoltării aptitudinilor intelectuale 

ale personalităţii; c) cultura de prelucrare 

intelectuală a informaţiei - etica folosirii 

computerului în contextul valorilor umane (de 

exemplu: “nu ucide” informaţia străină, “nu 

fura” programul sau datele altuia). În cultura 

informaţională se află şi un conţinut estetic – 

priceperea de a afla, a aprecia şi a crea 

frumosul cu ajutorul computerului. Deci, 

cunoaşterea de către elevi a noţiunilor de bază 

din domeniul informaţional reflectează 

capacitatea lor de a utiliza propria gândire 

abstractă şi de a folosi tehnologii 

informaţionale în rezolvarea problemelor din 

diferite domenii ale ştiinţei, de a prelucra 

volume mari de informaţie prin utilizarea 

softurilor şi de a se adapta permanent la 

tehnologiile avansate. 

Pe lângă aprovizionarea elevilor cu 

cunoştinţele şi deprinderile de utilizare 

a calculatorului, informatizarea 

sistemului de învăţământ trebuie să 

favorizeze adaptarea intelectuală a 

elevilor la societate şi la autodefinirea 

lor socială. Deoarece informatizarea are 

caracter social, valoare importantă 

obţine orientarea umanistă a 

învăţământului.  
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Toate aceste scopuri pot fi atinse 

numai prin asigurarea nivelului 

respectiv al pregătirii cadrelor didactice 

care participă la educaţia viitorilor 

cetăţeni ai societăţii, în primul rând a 

profesorilor de informatică. Cursul de 

pregătire universitară a acestor 

profesori include o serie de discipline 

care influenţează amplu asupra 

intelectualizării viitorilor profesori de 

informatică. În rândul acestora întră 

cursurile de creare a softurilor 

educaţionale şi a paginilor Web, de 

aplicare a bazelor de date şi a tehnicii 

informaţionale în formarea profesorilor, 

de metodică a predării informaticii şi 

practica pedagogică a studenţilor în 

cadrul instituţiilor preuniversitare. 

Astfel, prin crearea softurilor 

educaţionale pentru diversele discipline 

şcolare, prin folosirea internetului ca 

sursă de informaţie în organizarea pe 

parcursul practicii pedagogice a 

activităţii şcolare şi extraşcolare a 

elevilor, urmărind în ultima instanţă o 

lărgire vastă a câmpului de aplicare a 

posibilităţilor intelectuale şi a 

intereselor elevilor – viitori cetăţeni, - 

viitorii profesori de informatică devin 

personalităţi orientate spre formarea 

priceperilor metodice care le pot ajuta 

elevilor să utilizeze computerul nu 

numai pe parcursul studierii diferitelor 

obiecte şcolare dar şi pentru 

autodefinirea lor în societatea 

informaţională.  

În acest context, la lecţiile de 

metodică a predării informaticii 

studenţilor pot fi propuse următoarele 

recomandări. Aşa, cu scopul înţelegerii 

de către elevi nu numai a 

performanţelor tehnice şi economice ale 

calculatoarelor, dar şi a celor umane, 

sociale şi culturale în şcoli pot fi invitaţi 

pentru întâlniri şi discuţii specialişti din 

diferite domenii ale economiei şi 

culturii. Aceşti specialişti pot demonstra 

schimbările ce au loc în activitatea lor 

profesională după implicarea 

tehnologiilor informaţionale. Cu acelaşi 

scop elevii din clasele gimnaziale pot 

cerceta faptele utilizării noilor tehnologii 

de către părinţi sau alţi oameni 

cunoscuţi; cercetarea poate fi terminată 

cu scrierea unui referat. În afară de 

aceasta, elevii pot participa la jocurile de 

rol la lecţii pentru diferite obiecte sau în 

cercurile de calculatoare, în câmpurile 

de instrucţie de vară cu profil special.  
Elevii din clasele liceale pot să 

administreze site-urile WEB ale clasei, şcolii, 

să fie răsponsabili pentru conţinutul şi designul 

acestora. Temele site-urilor pot reflecta 

interesele elevilor: distracţie şi artă, cărţi şi 

scrisori, carieră şi instituţii, calculatoare şi 

sport. Elevii pot participa şi la programele de 

vară de studiere aprofundată a calculatoarelor.   

Alt moment important în cadrul 

unei asemenea educaţii informaţionale îl 

reprezintă implicarea calculatoarelor în 

programele instructive ale tuturor 

domeniilor de învăţare: artă, literatură, 

matematică, muzică, istorie şi alte 

ştiinţe. Cu acest scop profesorii de obiect 

împreună cu profesorii de informatică şi 

cu alţi specialişti (de exemplu, cu 

bibliotecarii) pot să elaboreze  tehnologii 

care folosesc resursele Internet, bazele 

de date electronice, poşta electronică, 

colaborarea la distanţă, prezentările 

softului orientate spre rezolvarea 

problemelor instructive şi a celor 

cotidiene ale elevilor. Pe lângă aceasta, 

sunt necesare ghidurile tematice în 

ajutorarea elevilor de a căuta informaţia 

în Internet. Cu alte cuvinte, reieşind din 

principiul formării la elevi a culturii 

informaţionale, calculatorul nu trebuie 

să fie adoptat în şcoală ca o apartenenţă 

a laboratoarelor sau ca un mijloc de 

activitate specifică a informaticii, dar ca 

un instrument multifuncţional de 

prelucrare a informaţiei dobândite, de 

perfecţionare a intelectului elevului.  
Totodată, viitorii profesori de 

informatică trebuie să înţeleagă că pe parcursul 

activităţii instructive (pregătirea referatelor, 
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eseurilor etc.) în conştiinţa elevilor poate să 

apară o reprezentare eronată despre simplitatea 

activităţii de prelucrare analitico-sintetică a 

informaţiei. Pentru evitarea a asemenea situaţii 

şi totodată pentru perfecţionarea acestei 

activităţi poate fi recomandată studenţilor o 

metodă de formare la elevi a deprinderilor de a 

găsi şi utiliza corect cu ajutorul profesorului a 

resurselor informaţionale prin intermediul 

găsirii răspunsurilor la o serie de întrebări [4]: 

 Ce trebuie să fac pentru rezolvarea 

problemei? (formularea şi analizarea 

cerinţelor); 

 Unde pot să caut informaţia? (evidenţierea 

şi aprecierea surselor); 

 Cum pot să obţin informaţia? (căutarea şi 

determinarea resurselor); 

 Ce fel de resurse pot să utilizez? (studierea, 

alegerea sau refuzarea resurselor concrete); 

 În ce mod resursele selectate pot fi 

utilizate? (analiza critică a resurselor); 

 Ce fel de informaţie şi în ce mod trebuie să 

fie înregistrată? (fixarea şi sortarea 

informaţiei); 

 Este oare valoroasă informaţia obţinută? 

(interpretarea, analiza, sinteza şi aprecierea 

finală); 

 Cum informaţia poate fi reprezentată şi în 

ce mod? (prezentarea, comunicarea); 

 Care este rezultatul activităţii mele? 

(autoaprecierea). 

Reieşind din materialul expus studenţilor 

pot fi formulate unele direcţii de promovare a 

tehnologiilor informaţionale în învăţământ 

având în vedere lărgirea câmpului intelectual 

al elevilor, bazată pe o asemenea lărgire în 

prealabil a intelectului specialiştilor de 

informatică: în cadrul instituţiei 

preuniversitare. Acesta trebuie să cuprindă 

fundamentele cunoştinţelor despre cultura 

informaţională şi informaţia despre folosirea 

tehnologiilor informaţionale pentru studierea 

tuturor disciplinelor. Cu alte cuvinte, pentru 

dirijarea activităţii elevilor profesorii înşişi 

trebuie să aibă deprinderi de a acţiona 

conştient cu ajutorul computerului.  

Totodată trebuie să subliniăm că 

profesorilor de diferite discipline le pot acorda 

ajutor profesorii de informatică pregătiţi prin 

studierea disciplinelor specifice, necesare 

acestei specialităţi pentru activitatea lor 

profesională. Această activitate include în sine 

şi metode de integrare a tehnologiilor 

informaţionale în totalitatea programelor 

instructive.  

Deci, să nu uităm că figura 

principală în aceste condiţii rămâne 

profesorul care este chemat să 

folosească mijloacele noi de instruire la 

rezolvarea problemelor pedagogice şi că 

trebuie subliniat faptul lărgirii rolului şi 

conţinutului tehnologiei pedagogice a 

profesorului preuniversitar de 

informatică dincolo de cadrul relativ 

îngust al priceperilor tehnologiei 

aplicative de folosire a tehnicii 

computeriale. 
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Summary 

In the article is demonstrated some ways of 

education at pupils of information culture. In 

the article is also offered one of ways for 

pupil’s training to search and use different 

sources of information. 
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Изучением сущности юмора как свойства 

человеческой природы занимаются 

философия, этика, эстетика, социология, 

психология, педагогика. 

 Для философии юмор является 

отражением противоречивости явлений, 

соединяет серьезное и смешное и 

характеризуется преобладанием 

позитивного момента в смешном. Эстетика 

рассматривает юмор как эстетический  

объект, как способ художественного 

освоения действительности. Нраственная 

сила, содержащаяся в юморе, стала 

предметом исследования этики. 

Социология исследует роль юмора в жизни 

определенных групп, сообществ людей. 

Психология изучает юмор как 

эмоциональный и интеллектуальный 

процесс, способный оказывать влияние на 

развитие человека. Педагогика пытается 

взять на вооружение совокупность 

результатов исследования сущности юмора 

другими науками с целью раскрытия его 

педагогического потенциала. Однако 

научных исследований, посвященных 

проблеме педагогической сущности юмора 

невелико. Изучение педагогической 

природы юмора зарубежной наукой 

наиболее глубоко и подробно проходило в 

рамках психологии. Исследование 

проводилось в русле психоанализа, 

когнитивной психологии и бихевиоризма. 

Проблема юмора в России решалась 

преимущественно в рамках 

культурологических исследований 

«смеховой культуры» (М.Л. Бахтин, Ю.Б. 

Борев, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.Я. 

Пропп и др.). Внимание акцентировалось 

либо на взрывном, революционном 

характере смеха, либо смех освещался как 

носитель антикультуры. Проблема юмора 

как педагогическая проблема была 

частично отражена в трудах российских 

педагогов А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. А.С. Макаренко считал 

юмор важной чертой педагогического 

мастерства, которая позволяет ученику  

чувствовать себя личностью. 

Использование юмора как приема 

педагогического воздействия требует, по 

А.С. Макаренко, соблюдения 

определенных психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих более 

эффективное применение юмора в процессе 

обучения и воспитания. Основная роль при 

этом, по его мнению, принадлежит 

педагогу. Именно он создает установку на 

веселье и радость, предлагая ученикам 

игры, поощряя  их удачные шутки, 

проявления находчивости. Оптимизм, 

мажорное настроение каждого ученика и 

всего коллектива создают плодотворную 

педагогическую атмосферу, где с большой 

легкостью поддаются решению даже самые 

трудные педагогические задачи. Важным 

условием создания такой атмосферы 

является мажорный настрой самого 

педагога. «Серенький» облик учителя, по 

утверждению А.С. Макаренко, неприемлем 

для школы.  

Интересным в изучении 

педагогической сущности юмора является 

и опыт другого российского педагога В.А. 

Сухомлинского. Он определяет юмор как 

мировоззренческое качество личности, 

которое необходимо формировать у 

ребенка с малых лет. Педагогическую 

направленность юмора он видит в 

применении его в качестве средства 

воспитания гуманизма, развития чувства 

сострадания, совести. Настоящий юмор, по 

мнению педагога, не способен порождать 

злобу, бездушие, цинизм. Признавая 
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потребность ребенка в смехе, В.А. 

Сухомлинский  видел в юморе особую 

побуждающую силу, которая активизирует 

интеллектуальные силы ребенка,  его 

творческую мысль, настраивает на 

оптимистическое видение мира. Будущим 

преподавателям в процессе применения 

юмора как средства обучения и воспитания, 

по мнению В.А. Сухомлинского, 

необходимо соблюдать осторожность, 

памятуя о том, что юмор – серьезное и 

сильнодействующее оружие в руках 

педагога.   Методические основы 

понимания педагогической сущности 

юмора нашли свое дальнейшее развитие в 

работе педагогов-новаторов, в частности, 

Ш.А. Амонашвили. Стимулирование 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся, по мнению Ш.А. Амонашвили, 

осуществляется во многих случаях теми 

отношениями, которые создает  

преподаватель в процессе обучения. 

Поэтому особую важность приобретает 

оптимизм как неотъемлемое качество 

будущего педагога. Подчеркивая, что 

ребенку присущи чувство радости, 

стремление к познанию, общению, 

самоутверждению, Ш.А. Амонашвили 

призывает педагогов к применению 

разнообразных методов и приемов 

использования юмора на уроке. Он вводит 

понятие познавательного юмора, что 

означает внесение элементов юмора в 

учебные пособия в виде веселых и 

жизнерадостных рассказов, рисунков, 

шуток, юморесок, скетчей и т.д. Для 

раскрытия педагогической сущности 

юмора важное значение имеют условия 

возникновения комического эффекта, 

понимание и оценка юмора. Большинство 

ученых сходятся во мнении, что 

возникновение комического эффекта есть 

восприятие несоответствия (между формой 

и содержанием, видимым и реальным, 

ожидаемым и случившимся и т.д.) Помимо 

этого условия, существуют и другие, 

например, «игровая рамка». Это 

совокупность коммуникативных сигналов-

намеков, приглашающих к восприятию 

несовместимых элементов в игровой 

форме. Другие условия возникновения 

комического эффекта – безопасный 

контекст и соответствие несовместимых 

юмористических элементов сложившейся 

когнитивной структуре. Следующая фаза, в 

которую вовлекается воспринимающий 

юмор, - разрешение несоответствия, что 

дополняет процесс распознания 

несоответствия, его понимание, а также 

порождает интеллектуальную часть 

юмористической реакции, являющейся 

основой удовольствия, получаемого от 

воздействия юмора. 

Особенности использования юмора 

связаны не только с менталитетом, 

культурой того или иного народа, но и с 

ресурсами языка.  
Английский язык предоставляет 

возможности для тонких, построенных на 

многозначности слов, каламбуров, острот. 

Он относится к культурам с так 

называемым высоким уровнем контекста,  

где в высказывании легко скрывается 

«второй смысл», а истинный смысл может 

иметь противоположное буквальному 

значение. 

Наиболее общим языковым 

феноменом,  характерным для 

лингвистического юмора, является 

двусмысленность. На ней построена 

традиционная английская поэзия Нонсенса: 

лимерики, загадки, эпитафии, «черный» 

юмор, эпиграммы, шуточные стихи. 

Лингвистический юмор предполагает 

высокоразвитый интеллект и может 

существовать только в рамках 

специфических социалингвистических 

условий,  основным из которых является 

любовь к языку и эстетическое 

удовольствие, получаемое от его 

употребления. 

Прежде чем понять тонкий 

английский юмор, следует побольше узнать 

о культуре англичан, об их привычках. 

Считается, что англичанина можно узнать 

по трем признакам: чопорности, 

высокомерию и по чувству юмора, которое 

никогда не будет понятно иностранцам, 

плохо владеющим английским языком. Как 

писал в своих «Английских письмах» 
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чешский писатель Карел Чапек, «англичане 

невероятно серьезны, солидны и почтенны, 

но вдруг что-то вспыхнет, они скажут что-

нибудь очень смешное, искрящееся 

юмором, и тут же станут солидными, как 

старое кожаное кресло». Английский юмор 

- не столько стиль, сколько образ жизни. 

Национальная поговорка гласит: «Everyone 

has a fool in his sleeve» - «У каждого в 

рукаве сидит свой дурак». Английская 

беседа и по сей день представляет собой 

разновидность серьезно-несерьезной 

пикировки, в которой собеседники 

мгновенно подхватывают предлагаемые 

роли и играют их в нужной манере. 

Британцы смеются над всем, что 

может вызвать улыбку, в том числе и над 

сильными мира сего, правительством и 

даже членами королевской семьи. При этом 

на шутку обижаться не принято, а умение 

посмеяться над собой считается 

достоинством. Ваша реакция на юмор 

является своего рода проверкой на 

возможность дальнейшего партнерства. 

Особенно глупые шутки называются 

«the elephant jokes» - «слоновые шутки». 

Другие разновидности английского юмора: 

«dry sense of humor» -  «сухое чувство 

юмора» - ирония, «banana skin sense of 

humor»  - «юмор с банановой кожурой» - 

достаточно примитивные шутки, когда кто-

то поскользнется на банановой корке и 

всем смешно, «shaggy-dog stories», в 

которых смешное основывается на 

алогичности высказывания. Например: 

Английский лорд уходит из дома. Слуга 

провожает его и спрашивает: «Сэр, если 

леди пошлет меня за вами, скажите, где вас 

не надо искать?» 

Отличительная черта типично 

английского анекдота - невозмутимость  

при неправдоподобных происшествиях и 

удивление мелким деталям на фоне общей 

абсурдности. Высочайший пилотаж  

английского юмора - умение вышутить 

нечто сакральное и неприкосновенное, не 

впадая при этом в кощунство и 

примитивное ѐрничество. «Рассказывают, 

что леди Астор, пытаясь уязвить Черчилля, 

сказала за обедом: «Если бы я была вашей 

женой, мистер Черчилль, я подсыпала бы в 

ваш кофе яд». Черчилль кивнул головой: 

«Если бы я был вашим мужем, мадам, я 

выпил бы его». В.Осипов в книге 

«Британия глазами русского» пишет: «У 

англичан чувство юмора - врожденная 

национальная черта, проявляющаяся 

повсеместно... у этого легкого качества, 

именуемого чувством юмора, есть одно 

очень высокое достоинство. Людям, им 

обладающим, оно помогает переносить 

испытания и превратности судьбы. И если 

об англичанах, справедливо говорят, что 

они очень тверды, оказавшись зажатыми в 

тесном углу, что именно тогда они 

проявляют свои лучшие качества, - то 

убежден, этому в немалой степени 

способствует их чувство юмора». 

Юмор играет важную роль в 

формировании и развитии личности, 

способствует повышению эмоциональной и 

интеллектуальной культуры будущего 

педагога, однако необходимо учесть, что 

подготовка преподавателя к использованию 

методических основ юмора в 

педагогической деятельности не является 

самоцелью, а должна выступать как 

компонент общей профессиональной 

подготовки педагога. 
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ZEII AU FOST ASTRONAUŢI 

Mihai CUCEREAVII  

 

* LA ÎNCEPUT ERA LUMINA… 

*SĂMÂNŢA VIEŢII E PROGRAMATĂ ÎN 

MATERIA UNIVERSULUI 

*RELIGIA ARE RĂDĂCINI COSMICE, 

EXTRATERESTRE 

*BISERICA E O MACHETĂ A RACHETEI 

* OMUL VA DEVENI ZEU 

 

          “Ce a fost, va mai fi, şi ce s-a făcut, se 

va mai face; nu este nimic nou supt soare”        

(Eccleziastul 1. 9). 

Parafrazându-l pe evanghelistul Ioan, 

afirmăm: ”La început era Lumina, şi Lumina 

era cu Dumnezeu, şi Lumina era Dumnezeu”. 

Lumina (Creatorul) e alfa şi omega 

Universului. 

Savanţii presupun că Universul a luat 

naştere cu 10-20 mlrd de ani în urma unei 

explozii, numite Big Bang. Procesul de 

extindere a Universului continuă. Stelele se 

nasc şi mor tot prin explozii. Nimic nu dispare. 

Totul se transformă dintr-o formă în alta. 

Universul pulsează, se extinde mereu. 

Dar cine a creat materia, spaţiul?! 

Întrebare fără de răspuns. Universul este 

pentru noi o mare enigmă, care încă nu-i 

rezolvată şi nu ştim dacă va fi cunoscută 

cândva în ansamblu. Nimeni la ora actuală nu 

ştie cum şi din ce a apărut această maşinărie 

imensă, fără de început şi fără de sfârşit. Se 

pare că a existat dintotdeauna. Dar dacă ar 

avea capăt, omul, curios din fire, ar vrea să 

vadă ce mai există şi după zid… 

Nimeni dintre oamenii de astăzi nu a 

văzut Universul de la distanţă. Noi trăim în 

interiorul lui şi vedem numai o părticică din el, 

şi percepem astăzi lucrurile cum ar „vedea” un 

orb elefantul, pipăindu-i piciorul sau trompa.  

Am auzit cândva afirmaţia că ce există 

într-un lucru mare, aceea este şi într-un lucru 

mic. Dacă un obiect este format din molecule, 

atunci şi Universul e o construcţie din 

molecule, atomi, fotoni, neutrino, WIMP - 

"weakly interacting massive particles", etc., e 

un fagure, format din mai multe galaxii-

vârtejuri, în veşnică mişcare, care nasc şi 

distrug aştrii. Lumina e forţa motrice a 

Universului, e divinitatea însăşi. 

Galaxiile au găuri negre, care atrag în 

ea aştrii bătrâni şi îi „macină”, creând prin 

explozii aştri noi, aruncându-i la periferie. 

Aştrii, la rândul lor, „nasc” planete, iar 

planetele - sateliţi. Fiecare „naştere”, apariţie 

necesită anumite condiţii. Galaxia noastră se 

extinde şi ea. Apropo, Soarele se află la o 

depărtare de 25-30 mii de ani-lumină de 

centrul Galaxiei. Astrul se depărtează de 

Pământ cu viteza de 150 de km pe an, 

Pământul se depărtează de Soare cu 22 de 

metri pe an, iar Luna se depărtează de Pământ 

cu 38 de mm pe an. 

Astrul nostru (Soarele) naşte pe rând 

mai multe planete („ouă”), care cu timpul 

cresc în volum şi masă şi se depărtează de cuib 

ca puii de cloşcă. Depărtându-se de Soare, 

planeta nimereşte într-un spaţiu favorabil 

apariţiei Vieţii – o anumită temperatură, care 

dă posibilitatea formării apei, aerului. Apoi din 

apă apare totul…Distanţa de la Marte până la 

Soare e de 228 mln km, - 70 de grade C, de 

aceea viaţă ca pe Pământ nu există. Pe Venus, 

la 108 mln km de Soare, sunt + 500 de grade 

C. Acolo probabil există alte forme de viaţă. 

Deci, spaţiul vital e o anumită distanţă 

de la Soare - 150 mln km pentru sistemul 

nostru solar, prin care trec pe rând toate 

planetele, dar viaţa poate să apară numai pe 

unele din ele, sau poate fi adusă din exterior 

(?!). Să luăm, de exemplu, planeta Marte. 

Cândva ea era faţă de Soare unde se află acum 

planeta Pământ. Pe Marte atunci exista viaţă. 

Depărtându-se de Soare, de zona vitală, 

planeta nimereşte în alt mediu, nefavorabil 

pentru procreare şi viaţa treptat se stinge. Cu 

timpul, în locul planetei Marte s-a deplasat în 

spaţiu planeta Pâmânt. Şi oamenii de pe Marte, 

cu rachetele, au fost nevoiţi să zboare pe 

Pământ, pentru a transmite ştafeta vieţii 

generaţiilor viitoare.  

Noi, la rândul nostru, când Pământul va 

îmbătrâni şi se va depărta de zona vitală, vom 

fi nevoiţi să ne mutăm cu traiul pe Venus, „pe 
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noul cer şi pământ” care va veni în locul 

Terrei. După Venus, ultima planetă vitală va fi 

Mercuriul, care va încheia acest ciclu al vieţii 

în Sistemul nostru solar. Înainte ca Soarele să 

se stingă, oamenii vor fi nevoiţi să caute spaţiu 

vital favorabil în Calea Lactee, într-un sistem 

solar tânăr. Şi acolo ciclurile se vor repeta, tot 

aşa ca şi aici. Conform calculelor 

astronomilor, sistemele planetare în Galaxia 

noastră constituie câteva sute de mii. Deci, 

viaţa nu poate fi exclusiv pe Terra. Şi anticii 

afirmau că mai există lumi în Univers. 

     Sămânţa Vieţii e programată (codificată) în 

toată materia Universului. Acolo unde apar 

condiţii, acolo apare şi Viaţa. După ploaie, 

într-o băltoacă, apar broscuţe. Viaţa în Univers 

există nu numai pe Pământ. Sunt multe insule 

ale vieţii, cu diverse civilizaţii dezvoltate, de 

pe care am fost vizitaţi în trecut de către zei-

astronauţi, iar azi – de către OZN (obiecte 

zburătoare neidentificate) şi roboţi. 

Oare rasele umane au apărut pe Pământ 

sau au venit de pe alte planete? Negroizii sunt 

băştinaşi de pe Terra (din junglă)?! Oamenii 

albi au venit oare de pe bătrânul Marte?! Pe 

această planetă au fost descoperite fluvii 

uscate, gheaţă la poli şi… piramide.  

Oare în trecut au existat 2 sori – 

Soarele actual şi Jupiter (acum stins) - sau a 

fost o vecinătate de două sisteme solare – una 

bătrână cu Jupiter şi una tânără – cu Soarele 

actual, care a atras sistemul vechi, ce se 

stingea, dar avea civilizaţie dezvoltată, de unde 

au venit pe Terra uriaşii şi alţi zei, şi viaţa s-a 

mutat pe Pământ? Adam şi Eva au fost trimişi 

de zei pentru a popula Terra? 

Conform învăţăturii budiste, lumea 

periodic apare, există şi se distruge. Dar 

ciclurile, reincarnările continuă. Omul, cu 

timpul, poate deveni zeu, iar zeii care s-au 

înălţat la ceruri, au promis că vor reveni pe 

Pământ. 

Din istorie şi mitologie aflăm că fiecare 

popor avea zeii săi – zeci şi sute la număr: la 

daci – Zamolxis, Salmoxis, sau Zalmoxis, 

Gebeleizis, Bendis, la egipteni – Amon-Ra, 

Atum, Ptah, Osiris, la greci – Zeus, Hera, 

Prometeu, la romani – Jupiter, Geea, Marte, la 

slavi – Rod, Dojdi-bog, Perun, Stribog, la 

azteci – zeul Quetzalcoatl, la hinduşi – 

Trimurti (ce îi cuprinde pe Brahma, Vishnu şi 

Şhiva), Budha, Krishna, Dyaus, la germani – 

Odin, Thor, Donner… Poporul se închina lor, 

deoarece zeii, printre care şi zeul umanist 

Prometeu la grecii antici, luminau oamenii 

primitivi, îi învăţau să cunoască lucrurile. 

Oamenii au început să creadă în ei ca într-o 

forţă supranaturală. 

Apoi, cu timpul, realitatea a devenit 

religie. Cuvântul “Religie” vine din limba 

latină (religio, religare - a lega, a uni, a 

îmbina) şi este înţeles în mod clasic drept 

legatura umanului cu divinul. Zeii au fost 

unificaţi într-un singur Dumnezeu.  

Din cele expuse, putem presupune că 

religia are rădăcini extraterestre şi nu a fost 

inventată de oameni, după cum afirmau 

materialiştii marxişti, deoarece pe timpul lor 

nu zburau “zeii” sau oamenii în cosmos şi ei 

nu puteau explica veridic lucrurile. 

Despre rădăcinile cosmice ale 

provenienţei zeilor ne mărturiseşte şi 

etimologia unor cuvinte. Spre exemplu, 

substantivul „theos” în gr. înseamnă „zeu”, iar 

verbul „theo” - „alerg”. Filozoful antic grec 

Platon (anii 427-347 î.d. Hr.) menţiona că zeii 

aleargă după stele. Zeus în mitologia greacă 

înseamnă „zeitate supremă”, nume de 

provenienţă indoeuropeană – „cer luminos de 

zi”, „zeu al luminii, fulgerului şi tunetului”; în 

indiana veche –„deva” – „zeu”, de la rădăcina 

„div” – „a lumina”, „a străluci”, „dyaus” – 

„cer”, în lat. „deus” – „zeu”, „dies” – „zi”; 

„Elohim Gibor” în ebr. veche înseamnă „zei 

(de gen feminin şi masculin) - atotputernici”; 

„Budha” în sanscr. înseamnă „lumină”; „ 

Bodhi” – „luciditate, cunoştinţă desăvârşită”; 

„Agni” – „foc”- zeul focului în religia vedică, 

intermediar între zeu şi oameni. Cuvântul  

„bog” (în sanscr. - “bhaga”) – „zeu” slavii l-au 

împrumutat de la sciţii iranieni. „Templum”-ul 

roman – „templu”; „ţerkovi” – „biserică” (din 

gr.) – „casa, lăcaşul zeului” de la bun început a 

fost un loc îngrădit pentru a urmări (studia) 

bolta cerească.  

Biserica e casa Domnului. De aici şi 

expresia latină „Deus ex machina” – „zeul 

ieşind din maşinărie” (sau din maşină), carul 

zburător de foc cu care veneau pe Terra zeii-

astronauţi din ceruri. Toate lăcaşele sfinte 
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(religioase) din lume, construite de oameni: 

bisericile, geamiile, moscheele, dagobele, 

pagodele au forma rachetei. Îmbrăcămintea 

preoţilor are asemănare cu scafandrele 

astronauţilor. Iar crucea sau semiluna de pe 

lăcaşe sunt nişte antene. 

În biserică este un loc care se numeşte 

naos. Ce înseamnă acest cuvânt? 

DEX-ul ne spune: NÁOS, naosuri, s.n. 

Parte principală a unei biserici, situată în 

mijlocul clădirii, între altar şi pronaos; navă. * 

Încăpere centrală a unui templu antic, destinată 

adăpostirii zeului căruia îi era închinat 

templul. – Din ngr. naós. 

Datorită progresului, dezvoltării 

societăţii, ni s-au deschis ochii şi ni s-a 

luminat mintea ca să înţelegem peste 2 mii de 

ani cele spuse prin pilde de Isus Hristos, pe 

care oamenii de atunci nu le puteau percepe.  

Omenirea a făcut deja primii paşi în 

Cosmos. Era explorării a început la 12 aprilie 

1961, când a zburat în spaţiul cosmic Iurie 

Gagarin, primul pământean cosmonaut. De 

atunci echipa celor care au văzut Pământul de 

la distanţă numără deja sute de “zei şi îngeri” 

contemporani: cosmonauţi, astronauti, 

taifunauţi. Primii oameni-astronauţi care au 

păşit pe Lună sunt americanii Neil Armstrong 

şi Edwin Aldrin. Ei au aselenizat la 20 iulie 

1969 cu ajutorul navetei spaţiale Apollo-11. 

De la primele zboruri în cosmos a şi început 

transformarea omului în zeu, adică într-un zeu 

care poate crea, clona din “osul lui Adam” 

oameni după chipul şi asemănarea sa, cum o 

făcea şi Dumnezeu, apoi va călători în spaţiul 

fără de început şi sfârşit în căutarea şi 

popularea zonelor vitale, unde abia răsare 

viaţa, povăţuind aborigenii sau vizitând alte 

civilizaţii dezvoltate din Univers. 

     Savanţii trebuie să-şi consolideze eforturile 

la crearea şi implementarea unor nave 

performante, pe noi principii, ca „OZN”-urile, 

pentru cercetarea Cosmosului. Progresul nu va 

fi frânat, deoarece timpul inchiziţiei a trecut. 

Ciclul ne grăbeşte. Nouă ne este dată şansa să 

fim zei, să transmitem ştafeta vieţii pe alte 

planete unde sunt condiţii favorabile sau să 

pierim aici, pe Pământ, ca nişte dobitoace în 

diverse conflicte şi războaie deşarte. 

E imposibil să comentezi conţinutul 

întregii Biblii într-un articol. Ea este la 

dispoziţia oricui şi fiecare poate verifica 

veridicitatea acestor versete. Dar majoritatea 

din ele sunt clare, ca buna ziua. 

În continuare punem la dispoziţia 

cititorului unele versete selectate din Biblie – 

Cartea cărţilor, cu mici comentarii, care, 

sperăm, vor contribui la susţinerea ipotezei 

expuse:  

La început era Cuvântul, şi Cuvântul 

era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” 

(Ioan 1. 1), “Pământul era pustiu şi gol; peste 

faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul 

lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” 

(Geneza 1. 2) – (La început a fost ideea de a 

popula un cer şi un Pământ nou. Pentru 

aceasta Adam şi Eva au fost „izgoniţi” 

(trimişi) pe Pământ, ca să se înmulţească şi să 

lucreze pământul. - N.n.).  

Curios fapt, în literatura postbiblică 

evreiască se spune că prima soţie a lui Adam a 

fost zămislită din lut şi se numea Lilit. Ea nu i 

se supunea lui Adam, nu vroia să trăiască cu 

el şi a fugit. Dumnezeu a trimis trei îngeri s-o 

reîntoarcă, dar Lilit a refuzat şi a devenit 

demon. Pe a doua soţie Dumnezeu a făcut-o 

din osul lui Adam – a clonat-o! - N.n. 

“Când au început oamenii să se 

înmulţească pe faţa pământului şi li s-au 

născut fete (Geneza 6. 1), 

fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele 

oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat 

de neveste pe acelea pe care şi le-au ales” 

(Geneza 6. 2). 

“Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea, şi 

chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui 

Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut 

ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în 

vechime, oameni cu nume” (Geneza 6. 4) - 

(Zeii-astronauţi s-au împreunat cu fetele de pe 

Pământ. Aceasta-i realitatea! - N.n.). 

“M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna 

Egiptenilor, şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l 

duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde 

curge lapte şi miere, şi anume, în locurile, pe 

cari le locuiesc Cananiţii , Hetiţii, Amoriţii, 

Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii” (Exod 3. 8). 

„Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un 

stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar 
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noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, 

pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea” (Exod 

13. 21). „Domnul i-a zis: Du-te, pogoară-te, şi 

suie-te apoi iarăş cu Aaron; dar preoţii şi 

poporul să nu dea busna să se suie la Domnul, 

ca nu cumva să-i lovească cu moartea." (Exod 

19. 24). „Tot poporul auzea tunetele şi sunetul 

trâmbiţei şi vedea flacările muntelui, care 

fumega. La priveliştea aceasta, poporul 

tremura, şi stătea în depărtare” (Exod 20. 18) – 

(Dumnezeu ajuta israeliţii să iasă din robia 

egipteană, le arăta calea, zburând într-un 

aparat. El nu permitea oamenilor primitivi să 

se apropie de rachetă, ca să nu o distrugă sau 

să nu piară de la flăcările ei. - N.n.). 

„Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să 

vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i 

vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat 

pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi 

vorbea cu Domnul” (Numeri 7. 89) – (Moise 

vorbea cu Dumnezeu printr-o staţie de 

emisiune şi recepţie, un fel de telefon-celular, 

folosit azi pretutindeni, chiar şi de preoţi!” - 

N.n.). 

„Poporul a cârtit în gura mare împotriva 

Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit 

Domnul, S-a mâniat. S-a aprins între ei focul 

Domnului şi a mistuit o parte din marginea 

taberii” (Numeri 11. 1) – (Dumnezeu îi 

nimicea pe cei care nu-L ascultau. - N.n.). 

"Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat 

Domnului, şi focul s-a stins” (Numeri 11. 2). 

“Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer 

într-un vârtej de vînt, Ilie pleca din Ghilgal cu 

Elisei” (2 Regi 2. 1). 

“Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de 

foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de 

altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de 

vânt” (2 Regi 2. 11). 

Ezechiel - Capitolul 1 

1. În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a 

patra, pe când eram între prinşii de război dela 

râul Chebar, s-au deschis cerurile, şi am avut 

vedenii dumnezeieşti.  

4. M-am uitat, şi iată că a venit dela mează-

noapte un vânt năpraznic, un nor gros, şi un 

snop de foc, care răspândea de jurîmprejur o 

lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea 

ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul 

focului.  

5. Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi 

vii, a căror înfăţişare avea o asemănare 

omenească.  

8. Supt aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau 

nişte mâni de om; şi toate patru aveau feţe şi 

aripi.  

13. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca 

nişte cărbuni de foc aprinşi, cari ardeau; şi 

ceva ca nişte făclii umbla încoace şi încolo 

printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o 

lumină strălucitoare, şi din el ieşeau fulgere.  

14. Făpturile vii însă când alergau şi se 

întorceau, erau ca fulgerul.  

15. Mă uitam la aceste făpturi vii, şi iată că pe 

pământ, afară de făpturile vii, era o roată la 

fiecare din cele patru feţe ale lor.  

16. Înfăţişarea acestor roate şi materialul din 

care erau făcute, păreau de hrisolit, şi toate 

patru aveau aceeaş întocmire. Înfăţişarea şi 

alcătuirea lor erau de aşa fel încât fiecare roată 

părea că este în mijlocul unei alte roate.  

18. Aveau nişte obezi de o înălţime 

înspăimântătoare, şi pe obezile lor cele patru 

roate erau pline cu ochi de jur împrejur.  

21. Când mergeau făpturile vii, mergeau şi 

roatele; când se opreau ele, se opreau şi 

roatele; când se ridicau de pe pământ, se 

ridicau şi roatele; căci duhul făpturilor vii era 

în roate.  

24. Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor 

ca vâjâitul unor ape mari, şi ca glasul Celui 

Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet 

gălăgios, ca al unei oştiri; iar când se opreau, 

îşi lăsau aripile în jos.  

26. Deasupra cerului care era peste capetele 

lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui 

scaun de domnie; pe acest chip de scaun de 

domnie se vedea ca un chip de om, care şedea 

pe el.  

27. Am mai văzut iarăş o lucire de aramă 

lustruită ca nişte foc, înlăuntrul căruia era 

omul acesta, şi care strălucea de jur împrejur; 

de la chipul rărunchilor lui până sus, şi de la 

chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un 

fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat cu 

o lumină strălucitoare.  

28. Ca înfăţişarea curcubeului, care sta în nor 

într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei 

lumini strălucitoare, care-l înconjura. Astfel 

era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-
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o, am căzut cu faţa la pământ, şi am auzit 

glasul Unuia care vorbea. (Unii martori 

oculari contemporani, asistând intâmplător la 

aterizarea OZN-urilor, mărturisesc faptul că 

au căzut cu faţa la pământ, „orbiţi” de lumina 

aparatului zburător al extratereştrilor. – N.n.). 

Ezechiel - Capitolul 3 

1. El mi-a zis: Fiul omului, mănâncă ce vei 

găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, şi du-te 

de vorbeşte casei lui Israel!"  

3. El mi-a zis: Fiul omului, hrăneşte-ţi trupul şi 

umple-ţi măruntaiele cu sulul acesta, pe care 

ţi-l dau!" - L-am mâncat, şi în gura mea a fost 

dulce ca mierea.  

4. El mi-a zis: Fiul omului, du-te la casa lui 

Israel, şi spune-le cuvintele Mele!  

10. El mi-a zis: Fiul omului, primeşte în inima 

ta şi ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe 

cari ţi le spun!  

11. Du-te la prinşii de război, la copiii 

poporului tău: vorbeşte-le, şi, fie că vor 

asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: Aşa 

vorbeşte Domnul Dumnezeu!  

12. Şi Duhul m-a răpit, şi am auzit înapoia 

mea dârdăitul unui mare cutremur de pământ: 

slava Domnului s-a ridicat din locul ei.  

13. Am auzit şi vâjâitul aripilor făpturilor vii, 

cari se loveau una de alta, uruitul roatelor de 

lângă ele, şi dârdâitul unui mare cutremur de 

pământ. 

Matei - Capitolul 19 

14. Şi Isus le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la 

Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor 

este a celor ca ei" – (Cu timpul, omenirea o să 

progreseze şi generaţiile viitoare, care o să 

vină după Hristos, o să zboare în Cosmos. - 

N.n.). 

 Ioan - Capitolul 3 

31. Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi; 

celce este de pe pământ, este pământesc, şi 

vorbeşte ca de pe pământ. Celce vine din cer, 

este mai pe sus de toţi.  

Ioan - Capitolul 8 

12. Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: Eu sânt 

Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu 

va umbla în întunerec, ci va avea lumina 

vieţii."  

21. Isus le-a mai spus: Eu Mă duc, şi Mă veţi 

căuta, şi veţi muri în păcatul vostru; acolo 

unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni."  

23. Voi sânteţi de jos", le-a zis El; Eu sânt de 

sus: voi sânteţi din lumea aceasta, Eu nu sânt 

din lumea aceasta - (Sunt de pe altă planetă. - 

N.n.). 

28. Isus deci le-a zis: Când veţi înălţa pe Fiul 

omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sânt, şi că 

nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc 

după cum M-a învăţat Tatăl Meu. – (Când va 

zbura omul în Cosmos, atunci veţi înţelege. - 

N.n.)  

57. N-ai nici cincizeci de ani", I-au zis Iudeii, 

şi ai văzut pe Avraam!"  

58. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun 

că, mai înainte ca să se nască Avraam, sânt 

Eu." - (Teoria relativităţii. - N.n.).  

Ioan - Capitolul 12 

46. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, 

pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămână 

în întunerec.  

 Ioan - Capitolul 14 

2.În casa Tatălui Meu sânt multe locaşuri. 

Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă 

pregătesc un loc – (Pe o altă planetă, unde 

este viaţă. - N.n.) 

3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un 

loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 

acolo unde sânt Eu, să fiţi şi voi.  

12. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede 

în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac 

Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 

acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl: (Hristos 

spunea că omul, cu timpul, va face lucruri şi 

mai mari decât El, deoarece omenirea va 

progresa. El ştia lucrul acesta! - N.n.). 

16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un 

alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, 

ajutor), care să rămână cu voi în veac;  

26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfînt, pe 

care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va 

învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de 

tot ce v-am spus Eu.  

28. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc, şi Mă voi 

întoarce la voi. Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi 

bucurat că v-am zis: Mă duc la Tatăl; căci 

Tatăl este mai mare decât Mine. – (Pământul a 

fost vizitat de Dumnezeu, apoi – de Fiul. Şi zeii 

îmbătrânesc, mor. Hristos a promis oamenilor 

că va veni un alt Mângâietor (astronaut) pe 

Pâmânt, - dacă planeta lor nu s-a distrus ca 
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Faeton! Sau încă nu a venit ziua sosirii lui 

Mesia. - N.n.).  

29. Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte 

ca să se întâmple, pentruca atunci când se vor 

întâmpla, să credeţi. 

 

Matei - Capitolul 24 

3. El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi 

ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au 

zis: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste 

lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al 

sfârşitului veacului acestuia?"  

4. Drept răspuns, Isus le-a zis: Băgaţi de seamă 

să nu vă înşele cineva.  

5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi 

vor zice: Eu sânt Hristosul! Şi vor înşela pe 

mulţi.  

23. Atunci dacă vă va spune cineva: Iată, 

Hristosul este aici, sau acolo, să nu-l credeţi.  

27. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se 

vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului 

omului.  

29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se 

va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, 

stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor 

vor fi clătinate.  

30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului 

omului, toate seminţiile pământului se vor 

boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe 

norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.  

31. El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa 

răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele 

patru vânturi, de la o margine a cerurilor până 

la cealaltă.  

36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, 

nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, 

ci numai Tatăl.  

44. Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului 

va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.  

Ioan - Capitolul 15 

26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi 

trimete de la Tatăl, adică Duhul adevărului, 

care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre 

Mine.  

27. Şi voi deasemenea veţi mărturisi, pentrucă 

aţi fost cu Mine de la început.  

Ioan - Capitolul 16 

7. Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să 

Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, 

Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă 

duc, vi-L voi trimete – (Mângâietorul, 

extraterestrul nu o să ştie unde se află planeta 

Pământ şi nu o să poată veni, ca să ne 

povăţuiască, dacă Hristos nu va pleca! - N.n.). 

10. În ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc 

la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;  

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul 

adevărului, are să vă călăuzească în tot 

adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va 

vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 

lucrurile viitoare.  

14. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce 

este al Meu, şi vă va descoperi – (Hristos 

spune că pleacă la Tatăl, sus şi va trimite 

oamenilor un alt Mângâietor, învăţător, ca să-

i povăţuiască. Dacă El nu va pleca şi nu-i va 

spune coordonatele, Mângâietorul n-o să 

poată DESCOPERI planeta Pământ! - N.n.). 

25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine 

ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă 

voi vorbi desluşit despre Tatăl – (Hristos a 

vorbit ÎN PILDE, pentru că oamenii primitivi 

nu puteau înţelege lucrurile. - N.n.).  

Fapte - Capitolul 1 

9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se 

uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a 

ascuns din ochii lor.  

10. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, 

pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi 

bărbaţi îmbrăcaţi în alb,  

11. şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 

uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la 

cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel 

cum L-aţi văzut mergând la cer."  

Apocalipsa 10 

1. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se 

pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra 

capului lui era curcubeul; faţa lui era ca 

soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de 

foc.  

Apocalipsa 14  

18. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra 

focului, a ieşit din altar, şi a strigat cu glas tare 

către cel ce avea cosorul cel ascuţit: Pune 

cosorul tău cel ascuţit, şi culege strugurii viei 

pământului, căci strugurii ei sânt copţi."  

Apocalipsa 21  

1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; 

pentrucă cerul dintâi şi pământul dintâi 

pieriseră, şi marea nu mai era - (Planetele sunt 
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ca fiinţele vii, care se nasc, se dezvoltă şi mor 

– pustiesc. Când planeta începe să 

îmbătrânească, oamenii caută o altă zonă 

vitală pe un alt cer şi un pământ nou! - N.n.). 
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DIDACTICA ONLINE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 

Iurie Ilaşcu 

În mod tradiţional la orele de istorie se 

utilizează o multitudine de texte istorice din 

cele mai diverse surse documentare, culegere 

de documente istorice, citate ale personalităţilor 

politice, ale marilor gînditori în calitate de 

material factologic. Problema didactică constă 

în modalitatea cum identificăm şi reflectăm 

aceste materiale în praxiologia şcolară 

Realitatea înconjurătoare obligă 

profesorul de istorie să renunţe la ideea despre 

manualul de istorie ca unica sursă accesibilă 

unui elev, pentru a cunoaşte istoria. 

Acum, de rând cu manualul propriu-zis 

au mai apărut un şir întreg de alte izvoare scrise 

complementare, manuale alternative, ghiuri 

metodologice, materiale suport, culegeri de 

teste. Oricum posibilităţile nelimitate ale 

instruirii asistate de calculator (IAC) devin un 

instrument important din portofoliului 

profesorului de istorie. 

Încep a deveni o obişnuinţă utilizarea 

tehnologiilor informaţionale (IT) sau E-

Learning în învăţămîntul istoric. 

Dacă, încă în anii 90 ai secolului 

trecut, unele sondaje pedagogice mai arătau, 
încă asemenea cifre: 60% pînă la 97% de 

informaţii achiziţionate din manualele şcolare, 

atunci astăzi putem vorbi despre o explozie 

informaţională dobîndite prin intermediul 

motoarelor de căutare Google, Yahoo!, 

Wikipedia. 
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Internetul a schimbat esenţial modul 

de a căuta şi însuşi o informaţie didactică. 

În prezent,  mulţi utilizator ai reţelelor 

informaţionale, pînă a se hotărî să cumpere o 

carte de istorie, vor accesa cîteva recenzii 

asupra acestei lucrări şi numai dacă se vor 

convinge că conţine informaţia utilă lor  vor 

procura-o. 

De circa 20 de ani de cînd există 

internetul, de la primul sau obiectiv de a 

facilita schimbul de informaţii utile, încetul cu 

încetul devine o primă sursă de instruire şi mai 

ales autoinstruire. 

Evidenţiem din cele expuse anterior, că 

important devine posibilitatea accesului la 

informaţia istorică, de care are nevoie elevul. 

Practic la nivelul celei mai obişnuite biblioteci 

sau celui mai ordinar muzeu de istorie a început 

practica stocării informaţiei nu numai în forma 

tradiţională, dar şi în cea electronică, iar prin 

acest lucru şi apariţia posibilităţii de a găsi 

operativ acest izvor istoric, care  prin vechile 

metode ar fi rămas  în afara analizei, 

influenţează semnificativ asupra succesului 

şcolar. 

Elevii trebuie aduşi la situaţia - atunci 

,cînd folosesc posibilităţile sistemelor 

multimedia să se pătrundă ,dincolo de textele şi 

imaginile oferite pe ecranul calculatorului, şi să  

poată a se concentra asupra unor aşa aspecte: 

- contextul social şi politic, cînd au fost 

elaborate aceste acte sau fotografii; 

- destinatarii pentru care au fost create; 

- ce scop s-a urmărit cînd s-au realizat 

asemenea materiale. 

Obiectivul major al utilizării didacticii   

OnLine în învăţarea istoriei este cel de a putea  

mai uşor să facă nişte studii comparative, 

referitoare la procesele istorice studiate, avînd 

o diversitate cu mult mai mare de surse istorice, 

decît cele care au existat pînă în prezent. 

O sarcină a profesorului de istorie va 

deveni în aceste noi condiţii de a oferi o listă 

bine recomandată de Soft-uri sau de site-uri 

demne de toată încrederea pentru adevărul 

istoric.
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CREANGĂ” (trecut şi prezent) 

 

Chicuş Nicolae (12.VIII.1951, s. Bolohan, 

jud. Orhei, R. Moldova). Doctor în istorie 

(1987). Conferenţiar universitar (1994). După 

absolvirea Şcolii Pedagogice din Orhei (1970), 

lucrează în şcoală. Între 1973-1978 îşi face 

studiile la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a 

Institutului Pedagogic. „Ion Creangă”, iar în 

1978-1979 este asistent la acelaşi institut. 

Laborant, colaborator ştiinţific, colaborator 

ştiinţific superior (1979-1989) şef al Secţiei de 

organizare a ştiinţei a Prezidiului A.Ş.M 

(1989-1992). Din 1992 deţine postul de decan 

al Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie a 

Universităţii Pedagogice „I. Creangă”. A 

publicat peste 40 lucrări ştiinţifice şi metodice.  

 

Gonţa Gheorghe (10.XI.1948, s. Pănăşeşti, 

jud. Chişinpu, R. Moldova). Doctor habilitat în 

istorie (1993). Profesor universitar (1994). 

Titlu onorific – om emerit din Republica 

Moldova. A absolvit Universitatea din 

Moldova (1971). Colaborator ştiinţific inferior, 

colaborator ştiinţific superior, colaborator 

ştiinţific coordonator şi şef de grupă la 

Institutul de istorie al A.Ş.M (1971-1992). Din 

1992 – şef  de catedră, profesor universitar la 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”. În 2000 – 2004 vicepreşedinte al 

consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică din cadrul guvernului Republicii 

Moldova. Autor a peste 125 de lucrări 

ştiinţifice şi metodice. 

 

Hadârcă Ion (17.VIII.1949, s. Sângereii 

Vechi (astăzi oraşul Sângerei), jud. Bălţi, R. 

Moldova). A absolvit Facultatea de Filologie a 

Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din 

Chişinău în 1974. Publică din 1970. În 1978 

devine membru al Uniunii Scriitorilor din 

Moldova. Poet, scriitor, traducător, este tradus 

în mai multe limbi. Activează în calitate de 

redactor, şef de secţie la Editura literatura 

artistică (1978-1981). Este unul din fondatorii 

şi primul preşedinte al frontului Popular din 

Moldova (1989-1992). În 1989 este ales 

deputat al poporului în Parlamentul U.R.S.S. 
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În 1990 este ales deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova de primă legislatură 

democratică, reales în 1994, devine prin-

vicepreşedinte al Parlamentului. Cavaler al 

Ordinului Republicii (1996). Membru al 

Uniunii Scriitorilor Republicii Moldova şi 

România şi membru Pen-Clubului. 

Iaroşenco Mihai (13.II.1900, s. Demianovka, 

reg.Poltava, Ucraina – 11.IV.1985, Chişinău). 

Doctor habilitat în biologie (1955). Profesor 

universitar (1957). Om emerit în ştiinţă din 

R.S.S.M. Membru corespondent (1961), 

academician al A.Ş.M (1970). Absolvent al 

institutului de Învăţământ public din 

Dnepropetrovsk (1928). În anii 1929-1935 

activează pe tărâm pedagogic în diferite 

instituţii de învăţământ din Ucraina. Între 1936 

şi 1941 – conferenţiar la Catedra de Zoologie a 

Institutului Pedagogic din Tiraspol. 

Conferenţiar, decan la Facultatea de Ştiinţe 

Naturale a Institutului Pedagogic di Chişinău 

(1942-1947), conferenţiar prin cumul (1948-

1954) la acelaşi Institut. Colaborator ştiinţific 

superior, şef de secţie (1947-1957), director al 

Institutului de biologie al Filialei 

Moldoveneşti a A.Ş al U.R.S.S (1957-1961). 

Director al Institutului de Zoologie al A.Ş.M. 

(1961-1972), din 1972-consultant ştiinţific al 

aceluiaşi Institut. Autor a peste 130 lucrări 

ştiinţifice şi metodice. Ordinul „Insigna de 

onoare”.  

 

 

 

 

 


