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Scrisoare către cititori 
O publicaţie ştiinţifică de nivel academic cu pretenţia de a deveni (re)cunoscută prin 

valoarea ideilor diseminate, deci prin ştiinţificitate, se confruntă cu riscul de a deveni o 
simplă culegere de articole şi studii dacă nu are şi un dialog viu, real cu cititorii săi, fie 
aceştia, uneori, şi autori.  

Politica editorială a unei reviste academice nu se referă, în concepţia noastră, doar 
la a stabili numărul de pagini per articol şi per volum, de a hotărî tematica, structura şi 
natura articolelor, periodicitatea apariţiei şi relaţiile cu alte publicaţii, ci vizează (şi) 
comunicarea unor realizări ale editorului (în cazul nostru, Universitatea Bacovia) şi chiar 
să promoveze un schimb de idei cu cititorii – potenţiali autori.  

Aşadar, ce s-a mai întâmplat în viaţa profesorilor şi studenţilor de la Bacovia de la 
apariţia numărului anterior al Buletinului ştiinţific? Sau, mai exact, dintre multele întâmplări 
cu care se confruntă o instituţie publică de drept privat, care dintre acestea ar avea 
relevanţă pentru actualii şi viitorii cititori? După părerea noastră dezvoltarea instituţională a 
fost principala preocupare a conducerii universităţii, la concurenţă cu preocuparea pentru 
o calitate mereu mai bună a actului de educaţie şi cu gândul mereu îndreptat spre 
finalitatea misiunii noastre: absolvenţi căutaţi de piaţa muncii şi nu doar absolvenţi în 
căutare de lucru.  

Anul 2005 a fost unul fast pentru bacovieni. Obţinerea avizării de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării pentru două noi specializări (Asistenţă socială şi Finanţe-Bănci) şi 
un nou masterat (Gestiunea resurselor in sănătate/ Managementul sănătăţii), acreditarea 
definitivă a altor două specializări precum şi aprobarea de principiu pentru demararea unor 
cursuri on-line, toate acestea reprezintă momente importante în recunoaşterea universităţii 
noastre ca având nivelul calitativ necesar contextului actual. Ştim că o încetinire a 
motoarelor în cadrul dezvoltării instituţionale reprezintă un risc prea mare pentru a ni-l 
asuma.  

O serie de alte realizări ţin de implicarea colegilor noştri în proiecte şi asociaţii 
internaţionale, în demararea de cooperări cu universităţi din Europa şi chiar din afara 
Europei. Universitatea George Bacovia este membră SPACE - o asociaţie întemeiată în 
1989 după legea belgiană cu sediul la Ghent – din anul 2004. Activitatea în cadrul SPACE, 
organizaţie paneuropeană a universităţilor din cca 30 de ţări, este realmente una 
integratoare şi de cooperare interacademică. La propunerea reprezentantului universităţii 
Bacovia s-a aprobat constituirea unui Comitet special de lucru care să promoveze 
cercetarea ştiinţifică de nivel mondial. Acest Comitet numit ERA – European Research 
Area – a propus ca viitoarele reuniuni SPACE să fie dublate şi de organizarea unei 
Conferinţe în cadrul Adunării Generale anuale din luna martie.  
  De reţinut că SPACE este un cadru deosebit de fertil pentru discuţii referitoare la 
managementul universitar european. Membrii comunităţii academice George Bacovia au 
acces nelimitat la resursele SPACE aflate la adresa: http://space.hogent.be cu username: 
liviu.drugus şi password: space. Mai mult, studenţii pot urma gratuit cursuri on-line pe 
teme de Studii Europene, Business, Economics, Intercultural Communication ş.a. obţinând 
diplome care îi vor ajuta la angajarea în spaţiul european. Nu în ultimă instanţă, 
dimensiunea internaţională a UGB a fost întregită de schimburile de informaţii în cadrul 
CEEMAN (Central East European Management Association, cu sediul la Bled, Slovenia) şi 
al CIRET (Centre International des Recherches et Etudes Transdisciplinaire, Paris, 
Franţa), precum şi în cel al ISINI (International Society for Intercommunicating of New 
Ideas, cu sediul la Boston, Massachusetts, SUA, societate înfiinţată în anul 1988 de 
savantul român de cetăţenie americană, acad. Anghel N. Rugină). 

http://space.hogent.be/�


13  Scrisoare către cititori 
 

 

Desigur, un dialog presupune şi prezenţa unor adrese de contact, forumuri de 
discuţii şi publicarea rezultatelor acestora, sub formă completă sau de sinteză. Urmărind 
pagina web a universităţii noastre (www.ugb.ro) există şansa aflării ultimelor noutăţi 
precum şi a propunerilor noastre de colaborare locală, regională şi paneuropeană. 

În contextul preocupărilor generale de racordarea educaţiei şi cercetării româneşti 
la exigenţele de calitate de nivel european şi mondial are loc procesul continuu de 
evaluare şi acreditare a publicaţiilor ştiinţifice şi a editurilor de către organisme abilitate 
(CNCSIS, – în cazul nostru), context în care Buletinul Ştiinţific al Universităţii George 
Bacovia a fost inclus în grupa valorică C. Evident, este preocuparea noastră pentru a 
promova în B şi, de ce nu, în A, respectiv în categoria revistelor care sînt cotate ISI. Cu o 
precizare-regret: nu au fost publicate până acum comunicările ştiinţifice ale studenţilor. 
Începând din acest număr, chiar dacă majoritatea vor fi pe varianta electronică a revistei, 
realizările studenţilor vor face parte integrantă din Buletinul Ştiinţific al Universităţii George 
Bacovia.  

În fine, este bine să fie cunoscute criteriile pe bază cărora am făcut selecţia şi 
publicarea articolelor. Sub raportul selecţiei, sunt publicate în Buletin lucrările care au fost 
acceptate la Simpozionul ştiinţific organizat de UGB în luna noiembrie 2005. Ordinea 
publicării în cadrul capitolelor este strict alfabetică. Pe lângă firescul îndemn la lectură vă 
invităm să formulaţi opinii critice pertinente şi/sau semne de întrebare pe marginea 
articolelor publicate precum şi sugestii pentru viitorul număr al revistei deoarece 
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Letter to the readers 

 
An academic scientific publication is aiming at becoming well-known through the 

scientific value of the disseminated ideas. Otherwise there may always exist the risk of its 
becoming a mere collection of articles and studies if it does not have a vivid and authentic 
dialogue with its readers, be they, sometimes, authors. 

The editorial policy of an academic journal does not refer only to establishing the 
number of pages for each article and for each volume, to deciding the themes, the 
structure and the nature of articles, the frequency of the publication and its relationship 
with other publications. It aims at communicating some accomplishments of the publisher 
(in our case George Bacovia University) and even at promoting an exchange of ideas with 
the readers - potential authors. 

What has happened in the life of our teachers and of the George Bacovia University 
students since the publication of the previous number of the Scientific Bulletin? 

What event, out of the many that a public institution under the private law confronts 
itself with, would be more relevant for their present and the future readers? In our opinion 
the institutional development and the improvement of the educational act quality are the 
main concerns of our university management. There is always a permanent preoccupation 
for the educational act mission: graduates needed by the labour markets and not only 
graduates in search for a job. 

The year 2005 was a fruitful one for George Bacovia University: the Ministry of 
Education and Research has approved two new specializations (Social Work and Finance-
Banking) and a new master course (The Management for Health Care Resources). The 
final accreditation of two other specializations, as well as the approval for starting off on-
line courses – all these represent important steps for the recognition of the qualitative level 
of our university necessary within the present context. Our intention is to maintain an 
intense, restless rhythm of work for the fulfillment of our goals within the highly competitive 
institutional structures. 

A series of other accomplishments are directly related to the involvement of our 
colleagues in international projects and associations, in starting off new co-operations with 
universities from Europe and even from outside Europe. George Bacovia University has 
been a SPACE member since 2004. SPACE is an association founded in 1989, by the 
Belgian law having the head office in Ghent. The activity within SPACE, a pan European 
organization of universities from about 30 countries, is an integrating and of an inter-
academic cooperation one. To the suggestion of the George Bacovia University 
representative, it has been agreed with the creation of a Special Working Committee that 
should promote the global scientific research. This committee, named ERA – European 
Research Area – has suggested that the future SPACE meeting should be doubled by the 
organization of a conference within the Annual General Meeting, in March 2007.  

SPACE is a very fertile context for debates aiming the European university 
management. The members of George Bacovia academic community have unlimited 
access to the SPACE resources, available at the address: http://space.hogent.be, 
username: liviu.drugus and password: space. Even more, the students can attend free on-
line courses on different themes, such as European Studies, Business Economics, 
Intercultural Communication etc., being granted diplomas that will help them to be 
employed within the European space. We also want to mention that  the international 

http://space.hogent.be/�
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dimension of George Bacovia University has been completed by the exchange of 
information within the European space, within CEEMAN (Central East European 
Management Association, with the head office in Bled, Slovenia) and CIRET (Centre 
International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires, Paris, France), as well as 
within ISINI (International Society for Intercommunicating of New Ideas, with the head 
office in Boston, Massachusetts, SUA, society founded in 1988 by the Romanian scientist 
of American citizenship, the academician Anghel N. Rugina). 

A dialogue certainly supposes the presence of some contact addresses, forums for 
discussions and the publication of such results, in a complete or synthetic form. Accessing 
the site of our university (www.ugb.ro) you can get in touch with our latest news as well as 
our proposals for local, regional and pan European collaborations.  

Within the context of the general concerns of linking the Romanian education and 
research system to the exigencies applied by similar European and world-wide institutions 
there has appeared the necessity of continuously evaluating and accrediting our scientific 
publications and publishing houses by authorized organisms. In our case the Scientific 
Bulletin of George Bacovia University has been included by CNCSIS in the C value group. 
It constitutes our permanent concern to be promoted to the B group category, and why not, 
A group, respectively in the category of ISI journals. Here we have to mention our regret 
that the students’ scientific research works have not been published until now. Starting 
with this new issue, some of the students’ achievements will be part of the Scientific 
Bulletin of George Bacovia University, even if most of them will be in the electronic 
magazine. 

It is important to let you know the basic criteria on which the selection and 
publishing of articles have been done. After the materials selection has been done, they 
are published in the Bulletin. The order of publication within chapters is strictly 
alphabetical.. 

Together with the normal invitation to lecture, we invite you to formulate critical 
opinions and/or questions regarding the published articles as well as to make suggestions 
and to offer articles for the future issue of our journal, just because  
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Dreptul mediului din perspectivã inter- 
ºi transdisciplinarã  

Angelica COBZARU 

Keywords: environment law, ecologic, law branches 

Abstract 
 The environment law – a relatively new branch in the field of law sciences – 
has witnessed a quit rapid evolution due to the necessity to find a way to overpass 
the ecological impact caused by an excessive  use of resources. In its essence, the 
environment law appeared and develop itself in tight connection with many other 
law branches, but also with fields with which, apparently there was no connection. 
The character inter- and transdisciplinarity of the environment law is evident, and 
the present work points out the elements of interconnection of this one with fields, 
without ignoring its specific features delimitating and giving its own position in the 
range of the sciences. 

 Dreptul mediului – ramură de drept relativ nouă –, s-a creat pe fondul instalării crizei 
ecologice şi a conştientizării problemelor de mediu cu care se confruntă omenirea. 
 Dreptul mediului a devenit disciplină de sine stătătoare şi un domeniu inedit de 
cercetare tocmai datorită conţinutului său complex ce vizează probleme universale, 
globale legate de mediu. 
 Demersul identificării elementelor de inter- şi transdisciplinaritate în cadrul acestei 
ramuri de drept nu poate fi decât unul fructuos, pentru că, în esenţa sa, problemele de 
mediu actuale afectează toată specia umană, iar soluţiile de rezolvare ale crizei ecologice 
nu sunt eficiente decât prin internaţionalizarea lor. Orice pas în rezolvarea problemelor de 
mediu presupune cooperare între state, schimb de date, idei, informaţii, deci soluţii 
comune care să treacă prin filtrul mai multor domenii/segmente ale cunoaşterii. 
 Ieşirea din starea de declin ecologic presupune, pe de o parte, soluţii globale (din 
punct de vedere spaţial), iar, pe de altă parte, conlucrare, interferenţă, între diferite ştiinţe, 
discipline, ramuri şi cunoştinţele lor intrinseci. 
 Ca domeniu al cunoaşterii, dreptul mediului cuprinde toate acele reglementări 
juridice şi instituţii aferente vizând protecţia, conservarea şi dezvoltarea mediului. 
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 Resursele vitale ale Terrei aflate în pericol (apa, aerul, solul etc.), nu pot fi salvate 
de la folosirea iraţională şi nesăbuită decât prin decizii comune la nivel transfrontalier. 
Impactul degradării ambientale este unul mult mai complex deoarece se aduc atingeri 
grave nu doar resurselor naturale şi ecosistemelor lor, ci întregului sistem economic, 
social, de sănătate, de securitate, ecologic etc., creat de om. Toate acestea se răsfrâng 
asupra calităţii vieţii oamenilor. 

Legătura dreptului mediului cu alte ramuri ale dreptului 

 Prefigurarea şi precizarea profilului dreptului mediului nu poate fi realizată decât 
prin „separarea“ caracteristicilor şi semnificaţiilor sale care îl delimitează de celelalte 
ramuri ale dreptului. În acelaşi timp, delimitarea sa de acestea scoate în evidenţă 
caracterul interdisciplinar al ramurii de dreptul mediului, prin evidenţierea unei multitudini 
de puncte comune, tangente, şi schimb de metode cu alte ramuri juridice. 
 Astfel, dreptul mediului este în strânsă corelaţie cu: dreptul constituţional, 
dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul agrar, dreptul muncii şi securităţii sociale etc. 

Legătura dreptului mediului cu dreptul civil 

 Între dreptul mediului şi dreptul civil se manifestă o serie de interconexiuni, 
determinate, în principal, de exercitarea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor 
sale asupra factorilor naturali ai mediului supuşi protecţiei, în condiţiile legii. 
 Dreptul mediului se intersectează cu dreptul civil, mai ales, în ceea ce priveşte 
ocrotirea şi conservarea solului, subsolului, apelor şi pădurilor, determinând consecinţe 
juridice complexe. 
 Legăturile dintre cele două ramuri de drept creează pentru unii confuzie în ceea ce 
priveşte încadrarea răspunderii juridice, cu atât mai mult, cu cât jurisprudenţa de mediu 
este foarte săracă. Acest fapt are şi o explicaţie: mult timp, dreptul a conceput şi a admis 
responsabilizarea şi, în mod corelativ, obligarea la repararea numai a prejudiciilor suferite de 
om (persoană fizică sau persoană juridică). 
 Apariţia şi recunoaşterea juridică a prejudiciului ecologic au condus la adecvarea 
regimului de răspundere la noile realităţi, progresând de la o concepţie clasică (a 
răspunderii strict civile) la una de tip modern (specifică problematicii de mediu). 
 În dreptul mediului, răspunderea civilă este un mijloc la care se recurge în ultimă 
instanţă, prioritatea fiind acordată instrumentelor de natură economico-fiscală. 

Cu toate aceste evoluţii, încă există impedimente şi dificultăţi în rezolvarea 
problemelor de mediu, prin antrenarea răspunderii specifice create de cadrul legislativ al 
domeniului, preferându-se, de multe ori, un verdict care nu are legătură strictă cu dreptul mediului. 
 Interrelaţia dreptul mediului – drept civil a dus la constituirea unui adevărat „drept 
civil al mediului“. 
 În perspectiva evoluţiei problematicii de mediu, este esenţial a se acorda mai multă 
importanţă acesteia, cu atât mai mult cu cât principiile domeniului, caracteristicile 
răspunderii juridice converg spre idei cu caracter inedit în sistemul ştiinţelor juridice, cum 
ar fi: a preveni este mai uşor decât a repara, prioritatea  dreptului mediului faţă de alte 
domenii. 

Legătura dreptului mediului cu ramuri juridice vecine  
prin natura obiectului de reglementare 

 Dreptul mediului se află în strânsă conexiune şi interferenţă cu o serie de ramuri de 
drept, precum: dreptul urbanismului, dreptul amenajării teritoriale, dreptul energiei, dreptul 
construcţiei, care se întrepătrund în ceea ce priveşte obiectul de reglementare. 
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Legătura dintre dreptul mediului şi dreptul urbanismului 

 „Dreptul urbanismului este acea ramură a sistemului juridic care cuprinde 
ansamblul reglementărilor juridice privind afectarea şi amenajarea spaţiului urban, în 
conformitate cu cerinţele de organizare şi dezvoltare durabilă a localităţii, comunităţilor 
locale şi naţionale“.1

Fără a se nega autoritatea recunoaşterii ca disciplină a dreptului urbanismului, se 
consideră că acesta nu este decât un drept urban al mediului.

  

2

 Dreptul mediului şi dreptul urbanismului au un obiectiv comun şi anume, 
ducerea la îndeplinire a regulilor privind protecţia şi conservarea mediului de 
viaţă, urbanismul acordând prioritate măsurilor privind limitarea poluărilor urbane 
şi protecţia a tot ceea ce înseamnă „viaţă“; 

 
 În Franţa, de exemplu, reglementările privind protecţia mediului au apărut iniţial în 
cadrul unor acte normative vizând urbanismul şi amenajarea teritoriului. În România, 
situaţia este tocmai invers. 
 În acelaşi timp, evoluţia dreptului urbanismului pune în evidenţă o „ecologizare“ 
crescândă, prin dezvoltarea reglementărilor urmărind în mod direct ori pe cale indirectă 
protecţia mediului şi a conservării naturii. 
 Interferenţele dintre dreptul mediului şi cel al urbanismului se referă la următoarele aspecte: 

 „ecologizarea“ urbanismului a condus la transformarea măsurilor de protecţie a 
naturii într-un instrument optim pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă; 

 scopul principal al ocupării solului îl reprezintă impunerea de servituţi, unele din 
ele în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului urban. Servituţile rezultate din 
clasarea spaţiilor împădurite şi instituirea spaţiilor rezervate sunt legate direct de 
protecţia mediului. 

 Interconexiunea dintre dreptul mediului şi dreptul urbanismului a condus la 
transformarea măsurilor de protecţie a naturii într-un instrument nou, al unui urbanism 
preocupat de optimizarea zonelor de protecţie sanitară, crearea de reguli privind 
amplasarea surselor de poluare, întreprinderi sau orice alte obiective economice, etc. 
 Recunoaşterea oficială a „dreptului la oraş“ şi a „dreptului la un urbanism armonios 
şi durabil“ vine să întregească ideea de inter- şi trandisciplinritate, nu prin copierea 
conceptelor, ci prin adoptarea conţinutului unor drepturi asemănătoare, în ramuri apropiate 
ca problematică. Astfel celor două drepturi le corespund în dreptul mediului „dreptul la un  
mediu sănătos“ şi „dreptul la o dezvoltare durabilă“. 

Legătura dreptului mediului cu alte ramuri din afara sferei juridice 

Legătura dreptului mediului cu ecologia 
 O interdependenţă aparte există între dreptul mediului şi ecologie. Punctele 
comune sunt atât de multe, astfel încât este aproape imposibil de realizat diferenţa la o 
primă vedere. 
 Mult timp nu s-a considerat necesară apariţia unei ramuri de drept al mediului 
pentru că mare parte a problematicii se regăsea într-o altă ramură – consacrată mult 
înaintea dreptului mediului, şi anume – ecologia. 
 Există încă şi astăzi confuzii privind delimitarea celor două domenii atât de 
apropiate prin puncte tangente, dar totuşi diferite în esenţa lor.  
 Ecologia este definită, în general ca fiind „ştiinţa care studiază condiţiile existenţei 
fiinţelor vii şi interacţiunile de orice natură care au loc între aceste fiinţe, pe de o parte, şi 
între aceste fiinţe şi mediul lor, pe de altă parte“.3

                                                           
1 Mircea Duţu, Dreptul urbanismului: Teorie şi practică judiciară, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 30 
2 Conform Philippe Ch. A. Guillot, Droit de l’environnement, Editura Ellipses. Paris, 1998, p. 101. 
3 Mircea Duţu, Ecologie. Filosofia naturală a vieţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 44 
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 Astfel, ecologia nu este numai o ştiinţă, o doctrină sau o mişcare, ci este un izvor de 
drept la fel de vechi precum lumea, întrucât ea guvernează raporturile dintre om şi mediul său.  

Legătura dreptului mediului cu religia 
 Deteriorarea mediului şi alte dezechilibre ale economiei mondiale au condus la 
regândirea misiunii Bisericii în lumea contemporană, în sensul folosirii resurselor cu 
respect, cu milă şi în mod mai responsabil.  

Stăpânirea arogantă şi nemiloasă a naturii nu mai este deloc agreată nici de 
Biserică, şi din ce în ce mai mult nici de semeni. 
 Drept mărturie a declinului stării mediului stau datele concrete, ştiinţifice: 
„Specia umană a intrat pe scena istoriei şi a creaţiei cu numai 80.000 de ani în urmă, dar a 
reuşit în 200 de ani de industrializare să pericliteze viaţa planetei, veche de  peste 4,5 
miliarde de ani. Şi asta pentru că economia şi era industrială au tratat natura numai ca pe 
o simplă resursă, abuzând de ea în mod iresponsabil, în vederea sporirii profitului“.4

Simpozionul Ecumenic „Revelaţie şi mediu AD95-1995“ de o mare anvergură şi 
coloratură religioasă, a avut ca rezultat întocmirea unui adevărat îndreptar cu propuneri 
pentru îmbunătăţirea relaţiei om – resurse – mediu, dintre care cele mai importante sunt:

 
 Adunările Generale, simpozioanele şi alte manifestări din domeniul religios au scos 
în evidenţă o preocupare a reprezentanţilor bisericeşti faţă de datul natural, aflat în pericol 
şi, în mod evident, deteriorat de oameni.  

Ceea ce este inedit, este faptul că Biserica nu aruncă vina pentru această stare de 
lucruri asupra societăţii (deci, asupra oamenilor), ci, mai degrabă, asupra gândirii 
teologice, conform căreia omul se crede stăpân. Mai ales, omul modern se deosebeşte 
prin afirmarea autonomiei sale, prin autosuficienţă, chiar prin tendinţa de a lua locul lui 
Dumnezeu pe Pământ. Această atitudine nu presupune, printre altele, respect faţă de 
ceva peste care crezi că domneşti: resursele naturale. 
 În afară de aceste preocupări specifice epocii moderne, este de remarcat legătura 
milenară dintre mediu şi religie, prin aceea că s-a constatat ştiinţific că numeroase pasaje 
ale Bibliei conţin referiri la legătura om – natură, sfaturi şi reguli privind cultivarea plantelor, 
ajungând până la detalii tehnologice (cum ar fi pregătirea patului germinativ în vederea semănatului). 

După opinia reprezentanţilor Bisericii, soluţia salvatoare a situaţiei actuale a 
mediului este de natură divină: oamenii trebuie să iubească mediul, pentru că nu poate fi  
salvat ceea ce nu este iubit. 

5

 poluarea mediului trebuie să fie considerată un păcat de către toate religiile ; 
 

 rolul activ al programelor de educaţiei ecologică pentru toată lumea (copii, adulţi); 
 promovarea dezvoltării de tip durabil, care să ţină cont de generaţiile prezente, 

dar şi de cele viitoare; 
 încurajarea schimbului de informaţii cu guvernele ţărilor, cu organizaţiile 

neguvernamentale pe probleme de mediu; 
 folosirea de resurse şi investiţii prietenoase pentru mediu; 
 promovarea unei opţiuni de credinţă ecologică pentru toate religiile. 
Întrepătrunderea problematicii de mediu cu preceptele religioase este o dovadă a 

faptului că omul nu şi-a pierdut total latura umanist-religioasă, că mai există speranţă în 
salvarea planetei de la declinul ecologic.  

Deşi cele două domenii acţionează diferit – dreptul mediului – prin găsirea pârghiilor 
celor mai eficiente şi prin aplicarea sancţiunii împotriva celor ce aduc prejudicii mediului, 
iar religia prin îndreptarea oamenilor spre vechile valori – resursele naturale, faţă de care 
să privim cu respect, chiar veneraţie, rezultatul se doreşte a fi acelaşi: depăşirea crizei 
ecologice şi salvarea speciei umane. 

                                                           
4 Septième Assemblée de Cambera, „Rapport Section I. Esprit, source de la vie, garde Ta création“, p. 2 
5 Ilie Grădinaru, Protecţia mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 24 
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Legătura dreptului mediului cu etica 
Problematica de mediu depăşeşte graniţele unei simple ştiinţe juridice, prin aceea 

că principiile sale, drepturile pe care le consacră şi le garantează evidenţiază o 
preocupare pentru respectarea şi aplicarea eticii în finalizarea demersului de salvare a 
naturii şi a supravieţuirii speciei umane. 

Astfel, consacrarea principiilor precauţiei şi al prevenirii au la bază idei puternic 
preocupate de preîntâmpinarea situaţiilor cu impact negativ asupra vieţii omului, deoarece 
repararea efectelor acestora este grea, uneori imposibil de realizat. Precauţia şi 
prevenirea ţin foarte mult şi de latura morală, etică, în sensul că este etic – corect, să 
avem o atitudine de preîntâmpinare a unor evenimente şi situaţii negative, care să 
pericliteze starea mediului. 

Principiul „poluatorul plăteşte“ – principiu fundamental al dreptului mediului, deşi 
inspirat din practica economică, are o oarecare incidenţă cu etica, prin faptul că este  
moral ca cel care greşeşte să răspundă pentru prejudiciul creat, prin aceasta   
restabilindu-se ordinea de drept într-un stat.  

Consacrarea dreptului fundamental la un mediu sănătos se află, de asemenea, în 
strânsă interdependenţă cu etica, în sensul că este normal şi bine  ca omului să i se 
respecte dreptul la viaţă, care presupune printre altele un mediu sănătos, adică aer, apă, 
sol şi alte resurse de o calitatea cât mai bună. Grija faţă de calitatea vieţii şi sănătatea 
mediului, implicit, a oamenilor, ţine, în esenţă, de un anumit stadiu al evoluţiei eticii. 

Garantarea drepturilor generaţiilor viitoare întregeşte caracterul inter- şi 
transdisciplinar dintre mediu şi etică, pentru că se preocupă de o proiecţie virtuală a 
omului: cel care va veni după noi. Atât generaţiile prezente, cât şi cele viitoare sunt foarte 
importante, iar respectul faţă de cei care urmează după noi denotă o preocupare a 
legiuitorului şi a celor care au putere de decizie faţă de bunăstare, simbol al unui puternice 
atitudini morale, etice. 

Dezvoltarea durabilă este un alt principiu de drept al mediului, aflat în strânsă 
interdependenţă cu etica, în sensul că prin aceasta se urmăreşte folosirea resurselor, de 
orice fel, în mod rezonabil şi cu respect, astfel încât să fie satisfăcute atât cerinţele 
generaţiilor prezente, cât şi ale celor viitoare. 

Legiferarea şi impunerea anumitor limitări şi restricţii în problematica organismelor 
modificate genetic, imprimă ideea unei reale preocupări şi faţă de alimentaţia omului. Nu 
este sănătos, nici etic ca omul să consume anumite produse modificate genetic despre a 
căror efecte pe termen lung nu se cunoaşte mare lucru.  

Interferenţa dintre dreptul mediului – etica este întregită şi prin consacrarea unor 
principii cu profundă tentă morală şi anume: dreptul de a consuma şi de a alege în 
cunoştinţă de cauză, biosiguranţa alimentară etc. În acest context, îşi pune amprenta şi 
principiul precauţiei prin maxima diligenţă de care trebuie să dăm dovadă când dorim să 
introducem pe piaţă astfel de organisme modificate genetic. Nu este deloc etic şi este 
prohibit de lege a modifica genetic genomul uman !!! 

Câteva întrebări cu răspuns deschis merită a fi gândite: 
„Este etic să poluăm oamenii?“ 
„Este etic să dorim obţinerea profitului în detrimentul sănătăţii oamenilor şi a 

mediului, prin activităţi nocive pentru ambient?“ 
„Este etic să ignorăm drepturile celor care vor veni?“ 
„Este etic să ne purtăm nesăbuit, fără respect faţă de resursele pe care natura ni le 

oferă în dar ?“ 
Răspunsul este categoric nu, iar întrebările pot continua… 
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Legătura dreptului mediului cu managementul 
 Interdisciplinaritatea dreptul mediului – management ar putea fi prezentată din 
diferite ipostaze, însă una dintre cele mai elocvente este legătura dintre cele domenii, 
demonstrată de crearea şi implementarea sistemului de management al mediului, conform 
ISO 14001. 

În conformitate cu ISO 14001, un sistem de management de mediu se defineşte ca 
fiind „partea din sistemul general de management care se ocupă de structura 
organizatorică, planificarea, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi 
resursele pentru proiectarea, implementarea, menţinerea, evaluarea şi susţinerea politicii 
de mediu“.6

 stabilească, menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management de mediu; 

 
 Standardul stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu care să 
îi permită unei organizaţii să formuleze un sistem de management de mediu şi obiective 
corespunzătoare, considerând cerinţele legale şi informaţiile cu privire la consecinţele de 
mediu semnificative. 

Standardul se aplică pentru acele probleme de mediu care pot fi controlate şi 
influenţate de către organizaţie. Este aplicabil acelor organizaţii şi/sau instituţiilor care doresc să: 

 respecte propria politică declarată; 
 demonstreze conformitatea altor părţi interesate; 
 deţină un sistem de management certificat de către o organizaţie de mediu; 
 realizeze propria evaluare şi declaraţie de conformitate cu acest standard. 
 Politica de mediu, pentru a fi conformă cu ISO 14001, trebuie să prezinte: 
 un management de îmbunătăţire continuă; 
 un angajament de prevenire a poluării; 
 un angajament de conformitate reglementară. 
Realizarea unui sistem de management de mediu demonstrează, încă o dată, 

caracterul inter– şi transdisciplinar al domeniului dreptului mediului, fiind expresia unei 
îmbinări perfecte între doi poli aparent fără legătură, dar care, în societatea contemporană 
a ingerinţei problemelor de mediu, dă roade atât de spectaculoase. 

CONCLUZII 

Dreptul mediului este o ramură atât de complexă şi deschisă explorării şi cercetării 
ştiinţifice, care dovedeşte, în continuare, o mare bogăţie de cunoştinţe perfectate în timp 
prin legătura de inter- şi transdiciplinaritate între acesta şi numeroase alte domenii. Este 
de remarcat că orizontul disciplinelor cu care se află în strânsă corelaţie este foarte larg, 
depăşind segmentul disciplinelor juridice, ajungând până la ştiinţe economice, sociale, 
chiar filosofice. 
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Categorii de societãþi comerciale  
cu investiþii strãine 
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Abstract  
The work points out the way in which foreign investments may be developed 

in Romania and the legal background for realising them. 
Another chapter deals with portofolio investments that are different from 

direct investments giving birth to tax obligations. 

 Potrivit prevederilor art. 2, al. 1, pct. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
92/19971

Conform art. 5 din Legea Republicii Moldova nr. 988-XII din 1 aprilie 1992

, constituie investiţie directă participarea la constituirea  sau la extinderea unei 
întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau 
de părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum 
şi înfiinţarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială 
străină, prin: 

- aport financiar, în monedă naţională sau în valută convertibilă; 
- aport în natură de bunuri imobile sau/şi bunuri mobile, corporale şi necorporale; 
- participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanţare. 

2, în 
Republica Moldova, investiţiile străine au putut fi efectuate în forme identice cu cele ale 
României. Începând cu aprilie 2004, conform art. 4 a Legii Republicii Moldova nr. 81-
XV/20043

Aşadar, investiţiile străine directe în România se pot realiza în oricare dintre formele 
prevăzute de Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, Decretul Lege 54/1990 privind 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative şi Legea 26/1990 
privind Registrul Comerţului, iar în Republica Moldova formele organizatorico – juridice, 

 din 18 martie 2004, situaţia nu este schimbată. 

                                                           
1 Monitorul Oficial al României nr. 386 din 30 decembrie 1997 
2 Legi, hotărâri şi alte acte adoptate de sesiunea a opta a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 
douăsprezecea, Chişinău, 1992, vol. 1, p. 112-135 
3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 23 aprilie 2004, nr. 64-66, p. I, art. 344. 
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începând cu anul 1992, au fost prevăzute de art. 13 al Legii Republicii Moldova nr. 845-XII 
din 3 ianuarie 19924

- aport financiar în monedă naţională sau valută convertibilă – este o formă foarte 
frecvent întâlnită în practica economiei ţărilor noastre, multe firme străine şi chiar 
multinaţionale având deschise filiale şi sucursale în ţara noastră; 

. Actualmente, formele organizatorico-juridice ale societăţilor 
comerciale sunt determinate de Codul Civil al Republicii Moldova, art. 106-128, iar relativ 
la investiţiile străine, în special, şi de art. 17 şi 18 ale Legii Republicii Moldova nr. 81-XV/2004. 

Deci investiţiile străine se pot concretiza, teoretic, ca forme organizatorice, în 
asociaţii familiale, înfiinţate conform Decretului Lege 54/1990 şi Legii 26/1990. Întrucât 
însă, potrivit actelor normative menţionate, pentru această formă de întreprindere (alături 
de comerciantul persoană fizică – obligatoriu cetăţean român – sunt singurele forme de 
activitate comercială care mai funcţionează în baza acestui decret), nu poate fi folosit 
personal salariat, iar formele de finanţare-creditare sunt foarte restrictive, la care se 
adaugă necesitatea îndeplinirii condiţiilor de rudenie şi gospodărie comună a membrilor 
asociaţiei. Posibilitatea ca o investiţie directă să se desfăşoare sub această formă este 
chiar prevăzută expres de textul art. 1, pct. a) din H. G. 94/1998 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 
privind stimularea investiţiilor directe: „aport în natură la capitalul social al unei societăţi 
comerciale sau contribuţie la o asociaţie în participaţiune sau asociaţie familială...“ 

Tot din interpretarea art. 2, al.1, lit. a) din O.U.G. 92/1997, rezultă că investiţiile 
străine pot lua oricare dintre formele prevăzute de Legea 31/1990: societate în nume 
colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, societate pe 
acţiuni sau societate cu răspundere limitată. Conform Legii Republicii Moldova nr. 988-
XII/1992, art. 7, investiţiile străine pot fi efectuate sub orice formă organizatorico-juridică 
prevăzută de legislaţie pentru investiţiile autohtone. Nu schimbă situaţia nici Legea 
Republicii Moldova nr. 81-XV/2004. Comparând legislaţia ambelor ţări, ajungem la 
concluzia că formele organizatorico-juridice ale investiţiilor străine sunt similare, cu 
excepţia societăţii în comandită pe acţiuni, pe care legislaţia Republicii Moldova nu o 
prevede în general. Dat fiind specificul fiecăreia dintre aceste forme, în practică, se 
întâlnesc cel mai des societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată, cu atât mai 
mult cu cât, în celelalte forme poate fi angajată inclusiv răspunderea nelimitată şi solidară 
a persoanelor fizice membre – e drept, numai în subsidiar faţă de răspunderea persoanei 
juridice. 

De asemenea, investiţiile străine se pot concretiza, după cum prevede acelaşi text 
de lege, şi prin înfiinţarea sau extinderea atât în România, cât şi în Republica Moldova a 
unor sucursale de către societăţile comerciale străine. Acest lucru se poate realiza prin trei 
modalităţi, şi anume: 

- aport în natură, de bunuri imobile şi/sau mobile, corporale sau incorporale. Prin 
aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale sau contribuţie la o asociaţie 
în participaţiune ori la o asociaţie familială se înţeleg bunurile şi valorile destinate să 
deservească activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consumă treptat, 
supuse amortizării conform Legii nr. 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare (art. 1 pct. a) din H.G. nr. 94 
din 21 februarie 19985

- participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de 
finanţare, inclusiv participarea la creşterea activelor proprii (art. 1, pct. b) din H. G. 94/1998). 

); 

La aceste forme de organizare şi desfăşurare a activităţii, specifice investiţiilor 
directe, se adaugă investiţiile de portofoliu, adică dobândirea (în cazul nostru de către o 
persoană nerezidentă în România sau în Republica Moldova) de valori mobiliare pe 
                                                           
4 Legi, hotărâri şi alte acte adoptate de sesiunea a opta a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 
douăsprezecea, Chişinău, 1992, vol.1, p.152-172 
5 Monitorul Oficial al României nr. 89 din 25 februarie 1998 
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pieţele de capital organizate şi reglementate şi care nu permit participarea directă la 
administrarea societăţii comerciale. 

Aceasta nu este o formă de investiţii directe, pe de o parte, pentru că, aşa cum 
arată şi definiţia legală (art. 2, al. 1, lit. b) din O.U.G. 92/1997) nu permit participarea 
directă la actele administrative şi, pe de altă parte, pentru că investiţia de portofoliu este 
rareori în practică un act care are drept scop dobândirea efectivă a proprietăţii asupra 
patrimoniului sau a cotelor-părţi din patrimoniu şi administrarea acestuia, ci, de cele mai 
multe ori are valenţele unei speculaţii pe piaţa bursieră care poate aduce un profit într-un 
termen mai scurt. 

Investiţiile de portofoliu se deosebesc de investiţiile directe prin aceea că dau 
naştere unor obligaţii fiscale şi obligaţii privind plata de dobânzi în mod automat, pe când 
în cazul investiţiilor directe, obligaţiile investitorului depind şi de succesul pe care afacerea 
dezvoltată îl are, cu atât mai mult cu cât investitorul însuşi administrează sau participă la 
administrarea acelei întreprinderi. 

Cu toate acestea, uneori, acest tip de investiţii poate ajuta întreprinderile care au 
nevoie să-şi mărească capitalul social. Ele pot emite noi acţiuni care pot fi vândute prin 
ofertă publică primară de vânzare prin acţiuni sau prin plasament privat. 

Investiţiile de portofoliu (tranzacţiile cu valori mobiliare) s-au dezvoltat foarte mult în 
România ultimilor ani, în 1998 existând deja 203 societăţi de valori mobiliare şi un număr 
de 7 350 de agenţi de valori mobiliare6

De asemenea, statul român a reglementat şi regimul investiţiilor străine realizate 
prin cumpărare de titluri de stat (Ordonanţa nr. 66 din 28 august 1997

. Această dezvoltare se datorează, în mare măsură 
şi faptului că statul român a creat cadrul juridic necesar desfăşurării acestui gen de 
activităţi. Este vorba de Hotărârea de Guvern nr. 52/1994 şi de Regulamentul nr. 3/1996 
privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare (modificat în 1998). 

7

a) persoană fizică cetăţean străin cu reşedinţa permanentă în alt stat sau apatrid 
cu reşedinţa permanentă în străinătate; 

). Potrivit art. 1 al 
acestui act normativ, prin investitor străin se înţelege orice persoană fizică sau juridică 
străină, cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate care cumpără titluri de stat 
emise de către Ministerul Finanţelor. Prin art. 2 al aceluiaşi act, cumpărarea titlurilor de 
stat este asimilată investiţiilor de portofoliu, supuse regimului juridic pe care îl 
reglementează. 

Noţiunea de investitori străini, începând cu anul 1992, era indicată în art. 2 al Legii 
Republicii Moldova nr. 988-XII/1992, iar în prezent, conform art. 3 al Legii Republicii 
Moldova nr. 81-XV/2004, investitor străin se consideră persoana încadrată în activitatea 
investiţională din Republica Moldova care poate fi: 

b) persoană juridică, formată în conformitate cu legislaţia unui alt stat, având sediul 
în acel stat sau persoană juridică având sediul, administraţia centrală sau loc 
principal de activitate înregistrat în alt stat; 

c) organizaţie sau asociaţie creată în baza unui tratat între state ori alte subiecte 
de drept internaţional. 

Întreprinderile cu capital străin se pot constitui în România, potrivit art. 2 din 
Legea 31/1990,8

                                                           
6 Buletinul statistic lunar nr. 12/2004 al Institutului de Statistică al României, pg. 25 
7 Monitorul Oficial al României nr. 226 din 30 august 1997 
8 Legea nr. 31/1990 repub. privind societăţile comerciale, M.O. al României  nr. 33 din 29 ianuarie 1998; 

 în una dintre următoarele forme:  
a) societate în nume colectiv, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu 

patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;  
b) societate în comandită simplă, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu 

patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor 
comanditaţi; comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor;  
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c) societate în comandită pe acţiuni, al cărei capital social este împărţit în acţiuni, 
iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea 
nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; comanditarii sunt obligaţi numai 
la plata acţiunilor lor;  

d) societate pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul 
social; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;  

e) societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu 
patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.  

Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de 
societate, încheiat în formă autentică. Societatea pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se 
va constitui prin contract de societate şi statut. 

Societatea cu răspundere limitată se va constitui prin contract de societate şi statut, 
care se încheie în formă autentică. 

Aşa cum am mai menţionat, în ce priveşte înfiinţarea societăţilor comerciale, legea 
română nu face distincţie după cum fondatorii sunt rezidenţi sau nerezidenţi ai statului român. 

Singura prevedere cu caracter special este cea cuprinsă în art. 216 din Legea 
31/1990: constituirea de societăţi comerciale cu participare străină, în asociere cu 
persoane juridice sau persoane fizice române, sau cu capital integral străin se efectuează 
cu respectarea dispoziţiilor prezentei Legi şi ale Legii privind investiţiile de capital străin în 
România şi cu înregistrare la Agenţia Română pentru promovarea investiţiilor şi a 
asistenţei economice din străinătate.  

Cererile de investiţii străine care pot afecta interesele majore ale economiei 
naţionale se avizează de Guvern, la propunerea Agenţiei Române pentru promovarea 
investiţiilor şi a asistenţei economice din străinătate, în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării cererii.  

Legea a prevăzut măsuri şi pentru situaţiile tranzitorii ce ar fi putut apărea în 
perioada imediat următoare punerii ei în aplicare, dintre acestea art. 224 referindu-se la 
investiţiile străine: societăţile cu participare străină înfiinţate până la data intrării în vigoare 
a prezentei legi îşi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat 
în condiţiile legii. 

În Republica Moldova, înfiinţarea societăţilor comerciale se realizează pe aceleaşi 
principii. Noul Cod Civil al Republicii Moldova, în art. 57 şi următoarele precizează că 
persoanele juridice sunt de drept public şi de drept privat care, în raporturile civile sunt 
situate pe poziţii de egalitate.  

Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile juridice civile pe 
poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Atribuţiile statului şi ale unităţilor 
administrativ teritoriale se exercită în asemenea raporturi de organele acestora, în 
conformitate cu competenţa lor. Organele împuternicite să exercite o parte din funcţiile 
(atribuţiile) guvernului posedă personalitate juridică doar dacă aceasta decurge din 
prevederile legii sau, în cazurile expres prevăzute de lege, din actele autorităţilor publice 
centrale sau locale. Persoanele juridice de drept public, prin derogare de la teze enunţată 
anterior, se pot înfiinţa şi în cazuri expres prevăzute de lege.  

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar în una din formele 
prevăzute de lege. Societatea comercială poate fi constituită sub formă de societate în 
nume colectiv, societate în comandită, societate cu răspundere limitată şi societate pe 
acţiuni. Persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) şi scop 
nelucrativ (necomercial)9

                                                           
9 Codul Civil al Republicii Moldova, 2002, art. 57 – 59 

. Societatea comercială poate fi fondator (membru) al unei alte 
societăţi comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute de acest cod şi de alte legi. 

Societăţile comerciale se clasifică în baza unor criterii evidenţiate în doctrina juridică 
şi în legislaţia Republicii Moldova, astfel: 
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a) după natura persoanei juridice; 
b) după întinderea răspunderii asociaţilor; 
c) după sursa de provenienţă a capitalului social; 
d) după structura capitalului social; 
e) după tipul principal de activitate;  
f) după numărul salariaţilor; 
g) după posibilitatea emiterii titlurilor de valoare; 
h) după statutul juridic al persoanei juridice. 

a) Clasificarea persoanelor juridice în unipersonale şi colective 
Persoanele juridice unipersonale se constituie în baza unui act juridic unilateral cum 

este decizia (hotărârea) fondatorului. Acestea sunt considerate şi persoane juridice 
individuale. Caracter unipersonal au şi întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale. 
Fondatorul înregistrează persoana juridică cu bunurile necesare activităţii antreprenoriale 
care îi aparţin cu drept de proprietate. Voinţa fondatorului este şi voinţa persoanei juridice. 
Dacă pentru averea proprie fondatorul nu este obligat să ţină evidenţa contabilă, să achite 
anumite taxe sau impozite, pentru averea persoanei juridice va ţine evidenţă contabilă şi 
va achita un şir de plăţi obligatorii. 

Persoanele juridice colective (societăţi) sunt toate celelalte tipuri de întreprinderi 
constituite în baza unui act juridic bilateral ori multilateral cum este contractul. Din această 
categorie, fac parte: societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită, societăţile cu 
răspundere limitată, societăţile pe acţiuni, cooperativele, întreprinderea de arendă. 
Persoanele juridice colective, în funcţie de obiectul asocierii se clasifică în societăţi pe 
persoane şi societăţi pe capitaluri. Rolul important în societăţile pe persoane îl are 
elementul personal, adică cunoaşterea calităţilor personale, individuale şi profesionale ale 
unui asociat de către toţi ceilalţi. Din această categorie, fac parte societăţile în nume 
colectiv, societăţile în comandită care au un număr de la doi la douăzeci de asociaţi şi 
permit să se aducă ca aport prestaţiile în muncă. Societăţile pe capitaluri au la bază 
elementul material al asociaţilor. La constituirea unei societăţi pe capitaluri, importantă 
este valoarea aportului depus. Din această categorie, fac parte societăţile pe acţiuni şi 
societăţile cu răspundere limitată, în care numărul asociaţilor este nelimitat, iar prestaţiile 
în muncă nu sunt admise ca aport.   

b) Clasificarea persoanelor juridice după întinderea răspunderii asociaţilor 
Toate persoanele juridice răspund în faţa creditorilor cu tot patrimoniul, asociaţii 

(fondatorii) unor persoane juridice răspund în faţa creditorilor cu toată averea personală, 
iar asociaţii altor persoane juridice răspund numai în limita aportului depus. După acest 
criteriu, persoanele juridice se clasifică în: persoane juridice a căror asociaţi (fondatori) 
răspund nelimitat, iar după caz şi solidar şi persoane juridice a căror asociaţi (fondatori) 
răspund în limita aportului depus. Din prima categorie, fac parte societăţile individuale, 
societăţile în comandită şi societăţile în nume colectiv. Din cea de-a doua categorie, în 
care asociaţii (fondatorii) răspund numai în limita aportului transmis societăţii comerciale, 
fac parte: asociaţii societăţilor cu răspundere limitată, acţionarii societăţilor pe acţiuni, 
fondatorul întreprinderii de stat, fondatorul întreprinderii municipale şi membrii asociaţi ai 
întreprinderilor de arendă. Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot 
patrimoniul ce-i aparţine. Fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru 
obligaţiile persoanei juridice, iar persoana juridică nu răspunde pentru obligaţiile 
fondatorului (membrului), cu excepţiile stabilite de lege sau de actul de constituire10

                                                           
10 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, art. 68 

. 
Răspund pentru obligaţiile societăţilor comerciale asociaţii societăţii în nume colectiv şi 
asociaţii comanditaţi ai societăţii în comandită. Dacă activele societăţii în nume colectiv nu 
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ajung pentru satisfacerea creanţelor, asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii nelimitat 
şi solidar11. Răspunderea nelimitată presupune că fiecare asociat este obligat să participe 
la stingerea datoriilor cu toată averea care-i aparţine, cu excepţia celei care nu poate fi 
urmărită12

Nu răspund pentru obligaţiile societăţii comerciale, suportând riscul activităţilor ei în 
limita valorii părţii sociale sau a acţiunilor deţinute, asociaţii comanditari din societatea în 
comandită, asociaţii societăţilor cu răspundere limitată şi acţionarii societăţilor pe acţiuni

. Asociatul care a stins întreaga datorie faţă de creditorii societăţii este în drept 
să se adreseze cu acţiune în regres faţă de ceilalţi asociaţi. 

Dacă activele societăţii în comandită nu ajung pentru satisfacerea creanţelor, la 
răspundere vor fi traşi şi asociaţii comanditaţi care răspund solidar, ca şi asociaţii societăţii 
în nume colectiv. 

13

Potrivit art. 26 din Codul Civil al Republicii Moldova, persoana fizică are dreptul să 
practice activitatea de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică din momentul 
înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege. 
Întreprinzătorul individual răspunde pentru obligaţiile asumate în activitatea de 
întreprinzător cu tot patrimoniul, excepţie făcând bunurile care potrivit legii nu pot fi 
urmărite. Întreprinzătorul individual acţionează ca profesionist şi este obligat să respecte 
drepturile consumatorului prevăzute de Legea 105/2003 a Republicii Moldova privind 
protecţia consumatorilor

. 

14

c) Clasificarea persoanelor juridice după sursa de provenienţă a capitalului social 

.   

După sursa de provenienţă a capitalului social, persoanele juridice se clasifică în: 
persoane juridice publice constituite pe baza proprietăţii de stat (întreprinderile de stat şi 
municipale), persoane juridice private constituite de persoane fizice şi persoane juridice cu 
capital privat, persoane juridice mixte al căror capital este constituit atât din capital public, 
cât şi din capital privat şi persoane juridice cu investiţii străine. Acestea se divizează în 
persoane juridice cu capital integral, aparţinând investitorului străin şi persoane juridice cu 
capital mixt. 

d) Clasificarea persoanelor juridice după structura capitalului social 
După structura capitalului social, persoanele juridice se divizează în: societăţi 

comerciale ale căror capital social este divizat în cote părţi, din care fac parte societăţile în 
nume colectiv, societăţile în comandită, societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele 
de producţie. Societăţile comerciale al căror capital social este divizat în acţiuni – 
societăţile pe acţiuni. Societăţi comerciale al căror capital social nu se divizează şi 
aparţine integral fondatorului, din care fac parte întreprinderile individuale, de stat şi 
municipale. Între cotele de participare şi acţiuni, există atât asemănări, cât şi deosebiri.  

Asemănări: conferă aceleaşi drepturi (participarea la adoptarea deciziilor, la 
efectuarea controlului, împărţirea dividendelor etc.), aduc dividende, pot fi înstrăinate, dau 
dreptul la o parte din capitalul social, în caz de excludere ori retragere din societate sau în 
caz de dizolvare. 

Deosebirea principală între cotele de participare şi acţiuni constă în regimul juridic 
de înstrăinare a lor. Acţiunile sunt titluri de valoare şi se înstrăinează, de regulă, liber, fără 
a cere cuiva consimţământul, cotele de participare pot fi liber înstrăinate numai altor 
asociaţi. Numai în cazul în care nici unul dintre asociaţi nu a manifestat dorinţa de a le 
procura şi adunarea asociaţilor nu a convenit o altă modalitate de achiziţie a cotei părţi, 
aceasta poate fi înstrăinată unei terţe persoane. 

                                                           
11 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, art. 128 
12 Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova, 1965, anexa nr. 1, lista categoriilor de bunuri care nu pot fi urmărite 
pe baza documentelor de executare silită. 
13 Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor, vol. I, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, pg. 157 
14 Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor, vol. I, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, pg. 113 
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O altă deosebire este şi aceea că acţiunile sunt supuse înregistrării de stat la 
Comisia de Stat pentru piaţa valorilor imobiliare, precum şi înregistrării în Registrul 
Acţionarilor. 

e) Clasificarea persoanelor juridice după tipul principal de activitate 
După tipul principal de activitate, persoanele juridice se clasifică în: industriale, de 

comerţ, de investiţii, de transport, de prestări servicii etc. 

f) Clasificarea persoanelor juridice după numărul salariaţilor şi după volumul de afaceri 
Legislaţia Republicii Moldova, după numărul salariaţilor, clasifică întreprinderile în: 

microîntreprinderi – număr mediu anual de salariaţi de până la 19 persoane, întreprinderi 
mici – număr mediu anual de salariaţi între 20 şi 75 persoane, întreprinderi mari – număr 
mediu anual de salariaţi peste 75 persoane. După volumul afacerilor, persoanele juridice 
se clasifică în monopoliste – cu volum de afaceri într-o anumită ramură a economiei ţării 
mai mare de 35% şi nemonopoliste. 

g) Clasificarea persoanelor juridice după posibilitatea emiterii titlurilor de valoare  
Persoanele juridice, pentru a majora volumul de afaceri şi a atrage capital 

suplimentar, recurg la emisiunea acţiunilor şi obligaţiilor. Societăţile pe acţiuni pot emite 
atât acţiuni, cât şi obligaţii. Societăţile cu răspundere limitată, cooperativele, întreprinderile 
de stat, municipale şi de arendă au dreptul să emită obligaţiuni. Întreprinderile individuale, 
societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită nu au dreptul să emită titluri de valoare. 

h) Clasificarea persoanelor juridice după statutul lor juridic 
Legislaţia Republicii Moldova face o deosebire esenţială între întreprinderile cu 

personalitate juridică şi cele fără personalitate juridică în ceea ce priveşte întinderea 
răspunderii pentru obligaţiile asumate. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 
stabileşte că întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv şi societatea în 
comandită nu au personalitate juridică şi în raporturile cu alţi agenţi economici, persoane 
fizice şi organele statului se prezintă cu statut de persoană fizică. Celelalte tipuri de 
întreprinderi cum sunt: cooperativele, societăţile cu răspundere limitată, societăţile pe 
acţiuni, întreprinderile de arendă, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale şi 
unităţile create de ele sunt persoane juridice şi au o voinţă proprie care este exprimată de 
organele de conducere.  

Persoanele juridice răspund cu tot patrimoniul lor, iar în caz de neacoperire a 
datoriilor, ele se consideră stinse. Întreprinderile fără personalitate juridică răspund cu 
patrimoniul lor, dar în cazul neachitării datoriilor va fi folosită şi averea personală a 
fondatorilor15
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Abstract 
The analysis of the short, general considerations regarding the bases of the 

penal responsibility has been necessary in order to easily observe, even though not 
in its depth, as it was regarding before, as a penal law institution, starting from the 
ancient times and in different parts of the world.  

Starting with the slavery age and up to the modern age, without the 
existence of some strong penal theories, the protection of life against an unjust 
aggression, even by means leading to the taking off of the aggressor's life, was not punished. 

1. Consideraţii generale asupra răspunderii penale 

 În sistemul dreptului nostru penal, numai săvârşirea unei infracţiuni constituie temei 
al răspunderii penale (art.17 al. 2 C.P.). 
 Având în vedere că noţiunea generală de infracţiune, ca instituţie juridică 
fundamentală a dreptului penal, este caracterizată prin întrunirea celor 3 trăsături esenţiale 
înscrise în art. 17 alin. 1 C.P. (pericolul social, vinovăţia şi prevederea în legea penală), în 
mod necesar, răspunderea penală va avea ca temă existenţa conjugală a acestor trăsături esenţiale. 
 Există însă şi împrejurări, stări, situaţii cum ar fi, de pildă, rănile în întrecerile 
sportive, constrângerea de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală, care au acţiune 
neutralizantă asupra caracterului penal a unor astfel de fapte. De aceea, legiuitorul, pentru 
a da expresie unei realităţi, a introdus în partea generală a codului penal cauzele care 
împiedică localizarea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii. 

Aceste cauze care fac ca fapta să nu fie infracţiune trebuie să existe tot timpul 
săvârşirii acesteia, cu toate că sunt constatate ulterior de către instanţă. 
 Codul penal, în cap. V din partea generală (articolele 44 – 51), denumeşte astfel de 
împrejurări, stări, situaţii, cauze care înlătură caracterul penal al faptei. 

Credem că aceste împrejurări ar fi fost mai nimerit să fie denumite „Cauze care fac 
ca fapta să nu fie infracţiune“, deoarece „a înlătura“ presupune că acestea ar fi avut iniţial 
caracter infracţional, iar ulterior ar interveni ceva care îl înlătură, deşi asemenea fapte nu 
constituie nici un moment infracţiuni. 
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2. Istoricul legitimei apărări 

 Analiza scurtelor consideraţii generale privind fundamentul răspunderii penale a fost 
necesară pentru a observa cu mai multă uşurinţă, chiar dacă nu în profunzime, cum a fost 
privită legitima apărare, ca instituţie de drept penal, încă din cele mai vechi timpuri şi în diferite 
areale ale globului. 
 Încă din sclavagism şi până în epoca modernă, fără existenţa unor teorii penale 
închegate, apărarea vieţii în condiţiile unei agresiuni injuste, chiar prin mijloace care duc la 
suprimarea vieţii agresorului, nu a fost pedepsită. 
 Legile din vechea Indie prevedeau că „acela, care ucide pentru propria siguranţă, 
sau pentru a apăra o femeie sau un Brahman, nu este vinovat de omor“. De asemenea, în 
Iudeea, Talmudul prevedea prin dispoziţiile sale că „dacă cineva vrea să te omoare, ia-o 
înainte şi suprimă-l.1 Dreptul de tip sclavagist al Atenei antice prevedea norme care 
admiteau, cu anumite corective, legitima apărare. Vorbind de corectivitate, ne referim la 
faptul că datorită caracterului de clasă al dreptului sclavagist, beneficiul apărării nu era 
admis decât cetăţenilor liberi, întrucât „dacă un sclav omoară o persoană liberă, apărându-
se în contra ei, va fi pedepsit ca un ucigaş“.2

 În dreptul roman, principiul de a se opune violenţei prin violenţă capătă o 
consacrare mai precisă. Cicero, invocă în favoarea lui Milone beneficiul scuzei legitimei 
apărări şi susţinerea apărării acestui învinuit de asasinarea lui Clodius, arătând că, dacă 
„există circumstanţe, şi există numeroase, în care omorul este legitim, desigur este just, 
devine chiar necesar, când se respinge violenţa prin violenţă“. Este, într-adevăr, o lege 
nescrisă, dar înnăscută. Această lege spune că orice mijloc este onest pentru a ne salva 
viaţa, când suntem expuşi atacului briganzilor“.

 

3

 Dispoziţiile legilor din vremea lui Iustinian cuprind referiri la aprecierea subiectivă a 
faptelor, care acuză omorul. În acest sens, justificarea omorului în cazul furtului nocturn nu 
se mai face decât dacă flagrantul delict era constatat de strigătele celui care l-a surprins 
pe hoţ, sau dacă fapta era săvârşită datorită temerii de moarte a victimei furtului.

 
 Legea celor 12 Table cuprindea dispoziţii care precizau, în linii generale, limitele 
legitimei apărări. Din cuprinsul dispoziţiilor acestei legi rezultă că simplul caracter nocturn 
al furtului era suficient pentru scuzarea uciderii hoţului, considerând pe autor ca fiind în 
legitimă apărare, fără a se ţine seama de motivul care l-a determinat să ucidă. În realitate, 
acest motiv îl constituie tocmai apărarea averii. 
 În Iudeea, în caz de efracţie în timpul nopţii, uciderea hoţului era justificată pe 
considerentul că era posibil ca autorul efracţiei să treacă de la furt la asasinat. 

4

 Dreptul germanic, spre deosebire de dreptul roman, nu considera legitima apărare 
ca un drept natural, ci ca un drept cu caracter special, sorgintea acestui drept derivând 
dintr-un „drept la răzbunare imediată şi anticipată a victimei“, iar în altă ordine de idei, 
consacră impunerea în afara legii a agresorului.

 
 În dreptul Atenei antice, cât şi în dreptul roman, apărarea contra unui agresor  
periculos, avea ca fundament un drept natural, universal recunoscut, fiind, în linii generale, 
o lege a naturii, neavând sorgintea în legi civile. Excluderea răspunderii civile era 
fundamentată pe absenţa dolului, fapta neavând deci caracter ilicit. 

5

                                                           
1 A. Marchal, De l’état de légitime défense en droit pénal Belge, in Revue de droit pénal et de criminologie nr. 10/1967, 
pag. 945, citat de V. A. Ionescu în op. cit, pag. 31. 
2 I. Tanovicianu, Tratat de drept şi procedură penală, vol.I, ed. a II-a, 1924. 
3 D'oeuvres complètes de Ciceron, teme III, cap. IV Oratio pro Milone, Collection des auteurs latins, Paris, 1959, pag. 
215. 
4 A. Marchal, op. cit., pag. 945. 
5 G. Vidal, Cours de droit criminel et de science penitentiaire, Paris, 1921, pag. 336. 
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 Dreptul germanic recunoaşte, în modul cel mai larg, liberul exerciţiu al reacţiei 
private violente, pentru apărarea vieţii, proprietăţii, onoarei. Fără a exista o noţiune precisă 
a legitimei apărări, în dreptul germanic, funcţia ei o îndeplinea această „privare a păcii“ 
agresorului, dictată de lege, în virtutea căreia vendeta era permisă.6

 Inspirat de dreptul roman, dreptul feudal a operat o conciliere cu morala creştină, 
sub influenţa căreia legitima apărare pierde caracterul de „drept“ pentru a deveni o 
“necesitate“, care este o scuză supusă penitenţelor canonice şi în care apărarea altuia 
este mai mult o datorie.

 
 În feudalism, sub influenţa religiei creştine, nefavorabile instituţiei legitimei apărări, 
deşi se propovăduia umilinţa şi resemnarea, dreptul canonic reglementa totuşi legitima 
apărare, admiţând-o atât pentru salvarea vieţii, cât şi a patrimoniului. Legitima apărare din 
această perioadă este fundamentată pe dreptul natural, ea trebuind să se afle în strânsă 
legătură cu agresiunea şi proporţională cu aceasta, iar folosirea forţei să fie justificată de 
dorinţa de apărare şi nu de dorinţa de răzbunare. În legătură cu omuciderea în stare de 
legitimă apărare, plecându-se de la noţiunea de homicidium necesitatis se aplică criteriul 
între necesitatea inevitabilis et evitabilis. În asemenea condiţii, în cazul în care cel atacat 
ar fi ucis pe agresor în împrejurări în care s-ar fi putut apăra şi altfel, rămânea culpabil şi, 
ca atare, pedepsibil. 

7

 Deci sub influenţa dreptului roman, dreptul feudal tratează în esenţă legitima 
apărare nu ca un drept, ci ca o necesitate apărând ca o acţiune nepedepsibilă. Această 
concepţie privind legitima apărare va găsi teren prielnic şi în dreptul francez din epoca 
feudalismului dezvoltat, cu atât mai mult, că această concepţie oferea şi unele beneficii 
fiscale. Autorul unui omor în stare de legitimă apărare era supus aceleiaşi represiuni, ca şi 
în cazul în care acţiunea lui ar fi fost liberă, întrucât nimănui nu-i este permis să-şi facă 
dreptate singur. Având în vedere însă circumstanţele în care s-a săvârşit fapta, după 
pronunţarea condamnării, infractorul putea cere graţierea prin aşa-numitele – lettres de 
remissions – aşteptând în închisoare verdictul regelui. Autorul faptei nu se bucură de o 
absolvire ope legis, ci trebuie să obţină graţierea regelui, nu a judecătorului, după ce 
satisfăcea pretenţiile băneşti ale părţii civile.

 

8

 Doctrinarii şcolii dreptului natural plecau de la ideea că legea pozitivă se suprapune 
peste dreptul natural fără să-l distrugă, arătând că legea naturală îl autorizează pe individ 
să se poată apăra în caz de pericol, chiar sacrificând dreptul altuia, astfel că acţiunea 
comisă de el să se plaseze în afara ordinii de drept.

 

9

                                                           
6 B. Alimena, I limiti ei modificatori dell’ imputabilita, vol. III, pag. 386, Torino 1899. 
7 G. Vidal, op. cit. pag. 336. 
8 H. El. Chérif, Théorie de la légitime défense, étude comparé de droit français et de droit égyptien, Rousseau, Paris, 
1992, pag. 19. 
9 H. Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, pag. 222. 

 
 În teoria dreptului penal modern, nepedepsibilitatea acţiunii săvârşite în condiţiile 
legitimei apărări nu ridică nici o problemă, dar găsirea fundamentului raţional al cauzelor 
de excludere a răspunderii penale a prilejuit emiterea unor teorii de pe poziţii diferite care au fost 
grupate în teorii subiective. 
 Din categoria teoriilor subiective, putem menţiona „Teoria instinctului de 
conservare“ şi „Teoria constrângerii morale“. Aceste teorii fundamentează, în esenţă, 
nepedepsibilitatea faptei comise în legitimă apărare, pe puterea instinctului omenesc de 
apărare, în faţa unui atac care îi primejduieşte viaţa sau integritatea corporală. Aceste 
teorii au fost criticate de acei doctrinari care văd în legitima apărare, exerciţiul unui drept 
care există în afara oricărei tulburări psihice, care poate fi exercitată cu sânge rece, chiar 
în situaţia în care atacul nu a ocazionat nici o emoţie serioasă. 
 Trebuie însă arătat că în aceste critici se confundă voluntarul şi liberul; nu orice 
voluntar este liber, ori pentru existenţa răspunderii penale nu este suficient să se constate 
că actul a fost voluntar, ci trebuie să se mai stabilească că voinţa a fost liberă. 
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 Categoria teoriilor obiective cuprinde, în linii generale, teoria negaţiei injustului, 
teoria retribuţiei răului prin rău, teoria utilităţii sociale, teoria exerciţiului funcţiei publice şi 
altele. 
 Spre deosebire de teoriile care consideră legitima apărare drept o cauză subiectivă 
de justificare care operează in personam în teoriile care o caracterizează ca o cauză 
obiectivă de justificare, ea acţionează in rem, acţiunea de apărare fiind conformă dreptului. 
În acest sens, putem aminti ca reprezentanţi pe: G. Vidal, cu lucrarea „Cours de droit 
criminel et de science pénitenciare“ – Paris, 1921 şi pe G. Penso cu lucrarea „In difesa 
legitima“ – Milano, 1938. 
 Ceea ce caracterizează, în mare parte, teoriile care încearcă să fundamenteze 
legitima apărare în dreptul occidental, este faptul că ele resping ideea constrângerii 
psihice; dacă este adevărat că cel atacat este victima unei emoţii incontestabile, totuşi, nu 
tulburarea îl autorizează să omoare sau să rănească pe agresor. Legitima apărare ar avea 
deci un caracter mai onorabil, „ea este un drept“.10

 Legitima apărare a fost cunoscută, în mod firesc, şi în dreptul existent pe 
meleagurile ţării noastre. Primele dovezi scrise despre existenţa legitimei apărări datează 
încă de la începutul secolului al XVI-lea. Se citează în acest sens, un fragment din tratatul 
încheiat in anul 1519 între Sigismund I, regele Poloniei şi Ştefan cel Tânăr, în care printre 
dispoziţiile privind pedepsirea violului se găseşte menţiunea că „dacă un astfel de violator 
va fi ucis în îndeplinirea faptei sale, pentru moartea lui nu se va urma nici o pâră“.

 
 Ştiinţific, nu există un drept de apărare şi legea nu conferă un astfel de drept. Legea 
înlătură răspunderea penală, atunci când o faptă a fost săvârşită în stare de legitimă, 
adică în condiţii care justifică renunţarea la răspunderea penală. Nu este vorba de un 
drept, ci de o stare care produce consecinţe juridice. 
 Legitima apărare este deci o cauză care înlătură caracterul moral al faptei şi nu 
proclamarea unui drept de a săvârşi fapte prevăzute de legea penală. De altfel, toţi autorii 
care împărtăşesc punctul de vedere că făptuitorul în legitimă apărare „exercită un drept“ 
se mulţumesc să-l afirme, fără să demonstreze prin ce este recunoscut un asemenea drept. 

11

 În Transilvania, referiri la legitima apărare apar în Tripartitum – Werböczi în care 
instituţia legitimei apărări se aplică atât la „ocrotirea trupului şi persoanei, cât şi pentru 
păstrarea lucrurilor nemişcătoare sau a moştenitorilor“. Natura de clasă a dreptului feudal 
se realizează

 
 În legiuirile de mai târziu ale lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, legitima apărare sub 
formă mai concisă cunoaşte o reglementare mai precisă. 
 Legiuirile lui Caragea, ca şi Codul Calimach de mai târziu conţin, de asemenea, 
prevederi privind legitima apărare. Interesant de remarcat că, în art. 31 din Codul 
Calimach, din 1817, se prevede şi excesul scuzabil al legitimei apărări, când se statuează 
că „este supus răspunderii şi acel ce va păşi peste hotarul neprihăninţei sale apărări fără 
numai când se află în mare strâmtoare şi în mare primejdie a vieţii“. 

12

 În codurile penale de mai târziu

 pregnant în reglementările privind legitima apărare. 
 Potrivit acelor reglementări, nobilii jefuiţi sau orice om cu moşie, izgoniţi de către 
jefuitori sau cotropitori, aveau dreptul ca într-un an de la deposedare să se apere cum vor 
putea chiar cu păgubirea cotropitorului. Apărarea acestei condiţii pe care încearcă să o 
facă făptuitorul pentru refacerea bunurilor, nu va fi socotită legitimă apărare. 

13

                                                           
10 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris 1967, pag. 132. 
11 Şt. Pascu, M. Hanga, Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului, R.P.R., vol. II, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 
1958, pag. 694. 
12 Şt. Pascu, M. Hanga, op. cit., pag.712. 
13 Şt. Pascu, M. Hanga, op. cit., pag.713. 

 din Ardeal (1878), cât şi în cel din Bucovina 
(1852), se reglementează instituţia legitimei apărări, ca o cauză de excludere a răspunderii 
penale. La fel a fost reglementată instituţia legitimei apărări şi în Codul penal din 1937. 
Acest cod a dat conţinutului legitimei apărări delimitări precise, care, în mare parte, au fost 
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reluate în Codul penal intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969 care, până la această dată, a 
suferit şi el modificări chiar şi în ce priveşte instituţia legitimei apărări. Codul penal în 
vigoare cu modificările suferite defineşte legitima apărare în articolul 44 astfel: „(1) Nu 
constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de legitimă 
apărare. 
 (2) este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura 
un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui 
interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. 
 (214)1

                                                           
14 Acest aliniat a fost introdus prin legea 169 din 10 aprilie 2002,publicată în M. Of. nr.261 din 18 aprilie 2002. 
 

 Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru 
a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin 
alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. 
 (3) Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau 
temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu 
împrejurările în care s-a produs atacul“. 
 Tratarea legitimei apărări în întregul său conţinut, după cum prevede articolul 44 C. 
pen., va fi subiectul unei alte comunicări. 



Formele rãspunderii juridice  
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 Abstract 
 The work aims to point out the importance of the juridical responsability of 
the public servants that may become a problem only in the situation in which they 
are breaking the juridical provisions in their quality as public servants, or in some 
situations, having connection with their public function. Thus the disciplinary 
responsability should be stated in the legal documents that should also define the 
"objective side", meaning the actions and non-actions and, eventually, the 
circumstances of time and space in which they should produce themselves in order 
to be qualified as misbehaviours being thus penalized. 

1. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici 

Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici se pune numai în legătură cu 
încălcarea de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în 
legătură cu funcţia publică pe care o deţin. 

Dacă încălcarea normelor nu are legătură cu funcţia publică, răspunderea lor va fi o 
răspundere de drept comun, adică identică celei a oricărui alt cetăţean, care nu are 
calitatea de funcţionar public. 

În al doilea rând, răspunderea se pune numai dacă s-a săvârşit o abatere şi dacă 
nu există o cauză care, potrivit legii, înlătură răspunderea. 

În al treilea rând, răspunderea şi, implicit, sancţiunea care i se aplică funcţionarului 
public are atât un scop preventiv-educativ, cât şi unul sancţionar şi reparator al 
prejudiciului care s-a produs prin fapta (abaterea) săvârşită. 

În literatura de specialitate, se vorbeşte, în principiu, de patru forme ale răspunderii 
juridice ale funcţionarului public sau, în opinia altor autori, de cinci forme1

                                                           
1 Verginia Vedinaş, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundaţiei „România de Mâine“, 
Bucureşti, 1999, p. 154-156 

: răspundere 
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disciplinară, răspundere contravenţională, răspundere patrimonială, răspundere civilă, 
răspundere penală. Prof. A. Iorgovan vorbeşte de răspundere administrativ-disciplinară, 
administrativ-contravenţională şi răspundere administrativ-patrimonială2

Dacă ne referim la subiect, aceasta este, în toate cazurile, numai o persoană fizică 
având o calitate determinată, adică este funcţionar public, parte a unui raport juridic de 

. 
Statutul funcţionarilor publici reglementează răspunderea disciplinară, 

contravenţională, civilă şi penală, care intervine în cazul în care funcţionarii publici încalcă 
îndatoririle de serviciu, cu vinovăţie. 

În acest sens, se prevede că „încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a 
îndatoririlor de serviciu, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau 
penală, după caz“. 

1.1. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici 
Această formă a răspunderii juridice a funcţionarilor publici este prevăzută de 

Statut, dar şi în unele legi speciale, pentru anumite categorii de funcţionari publici. 
Definind această formă de răspundere juridică, Statutul funcţionarilor publici 

prevede că „încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor 
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită 
profesională şi civică prevăzute de lege, constituie abatere disciplinară şi atrage 
răspunderea disciplinară a acestora“. 

Sunt calificate ca abateri disciplinare nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor 
publici, ci numai acelea expres prevăzute de lege, altele putând fi calificate ca abateri 
administrative, contravenţionale sau de altă natură. 

Tocmai de aceea, răspunderea disciplinară există independent de celelalte forme 
ale răspunderii juridice, funcţionarul public putând fi sancţionat cu sancţiuni specifice 
fiecărei forme de răspundere. Ceea ce, principial, este interzis, este numai aplicarea a 
două sancţiuni de aceeaşi natură juridică pentru aceeaşi faptă. 

Nu împărtăşim punctul de vedere al acelor autori care precizează că răspunderea 
disciplinară a funcţionarilor publici intervine chiar şi pentru faptele „necaracterizate expres 
de lege ca abateri disciplinare, dar care aduc atingere încrederii publicului în funcţia pe 
care o ocupă“, şi care consideră că, în categoria ilicitului disciplinar intră „atât greşeli de 
serviciu“, cât şi „greşeli comise în viaţa particulară. A admite o extindere atât de mare a 
domeniului ilicitului disciplinar, practic nelimitat, ar însemna, a institui o răspundere pentru 
fapte pe care însuşi legiuitorul nu le-a avut în vedere a le califica drept abateri disciplinare 
(deoarece, altfel, le-ar fi definit ca atare) şi a deschide câmp larg de acţiune arbitrariului şi 
subiectivismului în calificarea juridică a acţiunilor şi inacţiunilor funcţionarilor publici.  

Ca atare, răspunderea disciplinară trebuie să rezulte din lege, care trebuie să 
definească şi „latura obiectivă“, adică acţiunile şi inacţiunile şi, eventual, împrejurările de 
timp şi spaţiu în care acestea trebuie să se producă pentru a fi calificate drept abateri 
disciplinare şi să atragă sancţiunea disciplinară. 

Totodată, legalitatea abaterii disciplinare presupune şi precizarea autorităţilor 
competente să constate actele sau faptele ce constituie abateri disciplinare, pe cele 
competente să aplice sancţiunile şi să rezolve contestaţiile şi, bineînţeles, tot legea sau 
actul emis în baza legii trebuie să precizeze şi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate, 
inclusiv criteriile care sunt avute în vedere la aplicarea uneia sau alteia dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute şi limitele acesteia. 

Abaterea disciplinară este în toate cazurile o faptă concretă, care trebuie analizată 
sub toate elementele ce-i constituie conţinutul: subiect, obiect, latură obiectivă, latură 
subiectivă, sancţiune, iar normele juridice care o definesc trebuie să determine, cu 
rigoarea necesară, toate aceste elemente. 

                                                           
2 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura All-Beck, Bucureşti, p. 223. 
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serviciu public. Dacă nu are această calitate, răspunderea disciplinară va fi fundamentată 
pe contractul individual de muncă şi poate atrage alte sancţiuni decât cele aplicabile 
funcţionarilor publici. 

Subiect al abaterii disciplinare poate fi funcţionarul public delegat sau detaşat la o 
altă autoritate sau instituţie publică. În cazul celui delegat, constatarea abaterii şi aplicarea 
sancţiunii este de competenţa autorităţii sau instituţiei publice unde este încadrat, iar în 
cazul celui detaşat, competenţa aparţine autorităţii sau instituţiei publice la care a fost 
detaşat, cu excepţia aplicării sancţiunii destituirii din funcţie, care nu poate fi aplicată decât 
numai de autoritatea sau instituţia care l-a detaşat. 

Obiectul abaterii disciplinare îl constituie valoarea socială lezată prin acţiunea sau 
inacţiunea funcţionarului public. 

De relevat este faptul că acestea pot privi două componente: îndatoririle 
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine cel în cauză şi normele de conduită 
profesională (componentă profesională), dar şi normele de conduită civică (componentă 
etică), prevăzute de lege. 

Cât priveşte latura obiectivă, aceasta trebuie să aibă un caracter descriptiv, adică 
să precizeze acţiunile sau inacţiunile apreciate ca abateri disciplinare, astfel încât  acestea 
să poată fi receptate ca atare atât de către funcţionarii publici (pentru a se abţine de la 
săvârşirea lor), cât şi de către cei abilitaţi să le constate şi să le sancţioneze. Constatarea 
laturii obiective presupune, totodată, şi constatarea efectelor, a rezultatului acţiunilor şi 
inacţiunilor. 

În latura obiectivă, pot intra elemente care privesc timpul în care se petrece 
acţiunea sau inacţiunea (exemplu: în timpul orelor de program sau a orelor suplimentare 
sau chiar în afara orelor de program), ori locul (chiar şi în afara autorităţii sau instituţiei 
publice, la unitatea la care funcţionarul public a fost delegat sau detaşat etc.). 

Sintetizând cele de mai sus, cu privire la trăsăturile abaterii disciplinare, aşa cum 
acestea rezultă din literatura de specialitate am putea spune că acestea sunt, în principal, 
următoarele: 

- este o răspundere de drept public, spre deosebire de cea disciplinară de dreptul 
muncii, care este una de drept privat; 

- intervine numai în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare calificată ca atare prin 
norme ale dreptului public, deci în cadrul unor raporturi de drept public; 

- subiectul activ este un funcţionar public, iar subiect pasiv este autoritatea sau 
instituţia publică la care acesta este încadrat; 

- procedura de constatare, aplicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare sunt 
supuse unor norme speciale; 

- abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt prevăzute prin norme cu putere de lege. 
Statutul funcţionarilor publici prevede în art. 65 alin. (1) o dispoziţie generală, de 

ordin principial, care statuează că încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a 
îndatoririlor corespunzătoare funcţiei constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea 
disciplinară a acestora. 

Îndatoririle funcţionarilor publici sunt, de asemenea, prevăzute de Statut şi analizate 
de noi într-o secţiune anterioară. Ar rezulta printr-o interpretare logică simplistă, că 
încălcarea oricăreia dintre aceste îndatoriri este abatere disciplinară şi, ca atare, nu ar mai 
fi nevoie de alte precizări. 

Totuşi, legiuitorul organic nu s-a limitat la acest text general, care, în esenţă, 
defineşte numai noţiunea de abatere disciplinară, ci, într-un alineat distinct, alin. (2) al 
aceluiaşi articol, precizează, în mod expres şi limitativ, de la lit. „a“ la lit. „k“, toate acţiunile 
şi inacţiunile pe care le califică drept abateri disciplinare. Ca atare, nu încălcarea, în mod 
generic, a oricărei îndatoriri corespunzătoare funcţiei constituie abatere disciplinară, ci 
numai a celor expres prevăzute la alin. (2). Acestea sunt următoarele: 

a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
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b. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c. absenţe nemotivate de la serviciu; 
d. nerespectarea, în mod repetat, a programului de lucru; 
e. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
g. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea; 
h. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
i. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 
j. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte 

de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici. 
k. stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe, cu pretenţii în 

vederea soluţionării cererilor acestora. 
Deşi aceste prevederi reprezintă un pas înainte faţă de alte reglementări, întrucât 

precizează, în mod limitativ, faptele considerate abateri disciplinare şi încearcă să le 
delimiteze şi latura obiectivă a fiecăreia, fără a se rezuma numai la prevederile generale, 
totuşi apreciem că unele sunt definite sumar, iar altele ridică unele probleme, în ambele 
situaţii putând să apară greutăţi în înţelegere şi aplicare concretă. Este cazul celor de la lit. 
„a“, referitoare la întârziere „sistematică în efectuarea lucrărilor“ (ce înseamnă 
„sistematică“?); a celor de la lit. „c“, referitoare la „absenţe nemotivate de la serviciu“ (câte 
absenţe?); a celor de la lit. „b“, referitoare la „neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor“ 
(ce înseamnă „repetată“ este suficient să se repete o singură dată?); a celor de la lit. „f“, 
privind „secretul profesional“ (deşi, îndatorirea prevăzută de Statut se referă la „secretul de 
stat“, şi la „secretul de serviciu“, nu la cel „profesional“); a celor de la lit. „g“, referitoare la 
„manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice“. 

Statutul funcţionarilor publici prevede în alin. (3) al art. 85 şi sancţiunile 
disciplinare aplicabile funcţionarilor publici. 

Acestea sunt: 
a. mustrarea scrisă; 
b. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
c. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau după caz, de 

promovare în funcţia publică pe o perioadă de 1-3 ani; 
d. trecerea într-o funcţie inferioară, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea 

corespunzătoare a salariului; 
e. destituirea din funcţie. 
În legătură cu aceste sancţiuni disciplinare, sunt de făcut unele precizări: 
- sancţiunile disciplinare se stabilesc numai prin normă cu putere de lege, ca şi 

abaterile disciplinare; 
- sancţiunile disciplinare nu sunt stabilite pentru fiecare abatere disciplinară, aşa 

cum, de pildă, în dreptul penal, fiecărei infracţiuni îi este precizată o anumită pedeapsă. 
Aplicarea uneia sau alteia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege este lăsată în 
competenţa autorităţii abilitate să le aplice; 

- sancţiunile disciplinare sunt instituite într-un sistem ierarhic, dar ierarhia nu are un 
caracter absolut, ci unul relativ, putându-se aplica o sancţiune mai severă chiar dacă, în 
prealabil, nu s-a aplicat alta mai uşoară. Sub acest aspect, Statutul prevede că, la 
individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi 
consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, 
precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au 
fost radiate în condiţiile legii; 
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- sancţiunile disciplinare au caracter personal, în sensul că ele se aplică 
funcţionarului public care a săvârşit abaterea disciplinară. Ele nu se aplică întregului 
colectiv al unui compartiment din structura autorităţii sau instituţiei publice; 

- pentru aceeaşi faptă, nu se pot aplica două sau mai multe sancţiuni 
disciplinare, în schimb se poate aplica o sancţiune disciplinară şi una de altă natură 
(contravenţională, civilă sau penală); 

- sancţiunea disciplinară se aplică printr-un act administrativ de autoritate cu 
caracter individual (dispoziţie, decizie, ordin, după caz), emis de autoritatea abilitată să 
aplice sancţiunea respectivă. Acest act poate fi revocat de emitent, din proprie iniţiativă, 
dar numai până în momentul în care el nu a intrat în cenzura unui organ de jurisdicţie, care 
va putea anula actul sau va obliga pe emitent să-l revoce ori să-l modifice. Actul trebuie să 
aibă, în toate cazurile, formă scrisă. 

Mustrarea este sancţiunea disciplinară cea mai uşoară şi constă în punerea în 
vedere funcţionarului public că nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile de 
serviciu şi i se cere a se îndrepta pe viitor. Această sancţiune se aplică, de regulă, numai 
după ce funcţionarul public a mai fost, în prealabil, sancţionat cu avertisment pentru o altă faptă. 

Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni se 
aplică pentru o abatere mai gravă săvârşită cu intenţie, sau chiar pentru una uşoară, dacă 
cel în cauză a mai fost sancţionat în prealabil cu „mustrare“. 

Suspendarea dreptului de avansare pe o perioadă de 1-3 ani, ca şi trecerea 
într-o funcţie inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea 
corespunzătoare a salariului sunt sancţiuni mai severe, care se aplică pentru abateri mai 
grave, care au produs şi unele prejudicii materiale. Ele se pot aplica fără să se ceară ca 
cel în cauză să fi fost sancţionat, în prealabil, cu o sancţiune disciplinară mai uşoară. 

Destituirea din funcţie este sancţiunea disciplinară cea mai severă, care are ca 
efect încetarea raportului de serviciu public. Ea este echivalentă cu sancţiunea desfacerii 
disciplinare a contractului de muncă, pe planul dreptului muncii. 

Ea se aplică atunci când prin abaterea disciplinară săvârşită se încalcă grav, 
eventual, repetat, îndatoririle de serviciu, ori se tulbură activitatea autorităţii sau instituţiei 
publice sau i se aduce o pagubă importantă. 

Literatura de specialitate, ca şi jurisprudenţa în materie, sunt destul de vagi în a 
delimita sfera abaterilor disciplinare considerate ca fiind grave şi care pot determina 
aplicarea acestei sancţiuni disciplinare. În unele legi speciale sau regulamente de 
organizare şi funcţionare sunt cuprinse anumite prevederi mai de detaliu, pe baza cărora 
se poate aprecia gravitatea abaterilor disciplinare 

Aşa cum menţionam mai sus, competenţa opţiunii în aplicarea uneia sau alteia 
dintre sancţiunile disciplinare aparţine, în exclusivitate, autorităţii abilitate cu aplicarea 
acestora. Totuşi, este de subliniat că, în cauză, nu este vorba de o apreciere arbitrară, 
voluntaristă, subiectivă, contrară spiritului de legalitate, ci de una obiectivă, realistă, care 
să asigure şi rolul preventiv-educativ al sancţiunii, cât şi pe cel reparator. Tocmai de 
aceea, legiuitorul a stabilit şi criteriile care trebuie avute în vedere la alegerea uneia sau 
alteia dintre sancţiuni, ca şi limitele acestora, acolo unde legea prevede o limită minimă şi 
una maximă. 

1.3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici 
Această formă a răspunderii juridice este reglementată expres, pentru diferite 

categorii de funcţionari publici, printr-o serie de legi speciale sau statute ale acestora. 
Uneori, ea este reglementată de răspunderea materială (sau patrimonială) a acestora. 

Actualul statut al funcţionarilor publici se referă numai la răspunderea „civilă“ a 
funcţionarilor publici, fără nici o referire la răspunderea „materială“ sau „patrimonială“. 

Faţă de o asemenea situaţie, sunt necesare unele precizări. 
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În primul rând, răspunderea civilă sau cea patrimonială (materială) se pune numai 
atunci când prin faptă s-a produs un prejudiciu unităţii la care este încadrat făptuitorul sau 
unor terţi. În Codul civil este reglementată răspunderea civilă, ca răspundere contractuală 
sau delictuală, fără ca aceasta să fie pusă în legătură cu vreo calitate anume a 
făptuitorului, oricine produce un prejudiciu unui terţ având obligaţia de a-l repara. Potrivit 
Codului civil, cuantumul despăgubirii cuprinde atât dauna efectivă, cât şi beneficiul 
nerealizat şi fiinţează alături de alte forme ale răspunderii juridice. 

Atunci însă când prejudiciul este săvârşit de o persoană care are o anumită calitate 
(este salariat sau funcţionar public) cu prilejul exercitării atribuţiilor ce-i revin sau în 
legătură cu acestea, o serie de acte normative se referă la răspunderea „materială“ sau 
răspunderea „patrimonială“. {i doctrina face referire la răspunderea „administrativ-
patrimonială“, răspundere „materială“, răspundere „patrimonială“. 

În ce ne priveşte, apreciem că denumirea cea mai potrivită a acestei forme de 
răspundere, care priveşte pe funcţionarii publici, ar fi cea de „răspundere patrimonială“, 
întrucât prevederile art. 52 alin. (3) din Constituţie face referire expresă la „răspunderea 
patrimonială a statutului“, iar legislaţia în vigoare foloseşte frecvent noţiunea de „patrimoniu“. 

În  Statutul funcţionarilor publici, aşa cum am mai menţionat, se face referire 
expresă la „răspunderea civilă“ a funcţionarilor publici, ca singură formă de reparare a 
prejudiciului produs de aceştia prin faptele lor, în exercitarea atribuţiilor sau în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor. 

Legiuitorul organic al Statului precizează însă că această formă a răspunderii 
juridice intervine pentru: 

a. pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în 
care este încadrat funcţionarul public; 

b. nerestituirea în termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 
c. daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitente, unor 

terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
Răspunderea funcţionarilor publici pentru prejudiciul cauzat autorităţilor sau 

instituţiei publice în care funcţionează are unele trăsături comune cu răspunderea 
materială din dreptul muncii, dar şi unele particularităţi. 

- O primă particularitate constă în faptul că persoana în cauză să aibă calitatea de 
funcţionar public şi să fi produs paguba cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu sau 
în legătură cu aceasta. 

Pentru a fi angajată răspunderea civilă specifică funcţionarului public, persoana în 
cauză trebuie să aibă această calitate la data săvârşirii faptei cauzatoare de prejudicii. 

- Răspunderea funcţionarului public este o răspundere individuală, nu solidară, 
cu excepţia cazului în care, potrivit Legi contenciosului administrativ, funcţionarul public 
poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinul scris care a 
produs prejudiciul. 

- Răspunderea funcţionarului public faţă de autoritatea sau instituţia publică în care 
este încadrat intervine în două situaţii: 

a. pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului acesteia; 
b. pentru nerestituirea în termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit. 
Cu privire la vinovăţia funcţionarului public, este de relevat că aceasta trebuie să fie 

dovedită de autoritatea sau instituţia publică, deci nu se prezumă, ca în dreptul civil. 
Singura prezumţie de vinovăţie există, totuşi, în cazul funcţionarilor publici cu atribuţii de 
gestionare. 

- Pornind de la prevederile art. 11 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ, 
considerăm că s-ar mai putea reţine ca trăsătură specifică răspunderii funcţionarului 
public, faţă de răspunderea salariatului şi faptul că el răspunde şi pentru prejudiciul 
moral, în timp ce salariatul nu răspunde decât numai pentru prejudiciul material, efectiv şi 
real provocat unităţii. 
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S-ar putea însă discuta dacă răspunderea pentru prejudiciul moral priveşte şi 
autoritatea sau instituţia la care este încadrat funcţionarul public sau numai o persoană 
fizică şi juridică terţă. 

- Statutul funcţionarilor publici conţine şi unele reguli procedurale speciale cu 
privire la răspunderea funcţionarilor publici faţă de autoritatea sau instituţia la care sunt 
încadraţi. Astfel, se prevede că repararea pagubei se poate face fie prin emiterea unui 
ordin sau dispoziţie de imputare de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, fie 
prin semnarea de către funcţionarul public a unui angajament de plată. Ordinul sau 
dispoziţia de imputare trebuie să fie emis în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei. 

Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul se 
prescrie în termen de 3 ani de la data procedurii pagubei. 

Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare, funcţionarul public în cauză se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ. 

- În sfârşit, o ultimă trăsătură pe care o ţinem să o relevăm constă în faptul că 
răspunderea civilă a funcţionarului public, în sensul în care aceasta este prevăzută de 
Statutul funcţionarilor publici, poate fi cumulată cu răspunderea disciplinară şi 
contravenţională a acestuia. 

O situaţie specială care priveşte răspunderea civilă a funcţionarului public faţă de 
autoritatea sau instituţia publică la care este încadrat priveşte răspunderea pentru daunele 
plătite de autoritate sau instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane. 

Sediul materiei acestei forme de răspundere civilă îl constituie prevederile Legii 
contenciosului administrativ, în principal, art. 13, potrivit căruia acţiunile în justiţie, în 
materie de contencios administrativ pot fi formulate şi direct împotriva funcţionarului 
autorităţii pârâte care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii, 
dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciu cauzat sau pentru întârziere. În 
cazul în care acţiunea se admite, funcţionarul respectiv va putea fi obligat la plata daunelor 
(materiale şi morale), solidar cu autoritatea administrativă. 

Din acest text, rezultă că terţul păgubit de către un funcţionar public are dreptul să 
aleagă în a formula acţiunea numai împotriva autorităţii sau instituţiei publice, numai 
împotriva funcţionarului public sau împotriva amândurora, pentru a răspunde solidar.  

Dacă acţiunea a fost formulată numai împotriva funcţionarului public, iar prin 
hotărârea instanţei de contencios administrativ a fost obligat la plata daunelor materiale 
şi/sau morale numai acesta, nu şi autoritatea sau instituţia publică la care funcţionarul 
public este încadrat, în solidar, problema răspunderii funcţionarului faţă de autoritate sau 
instituţie publică nu se pune, deoarece aceasta nu a avut calitatea de comitent în procesul respectiv. 

Problema unei asemenea răspunderi se pune numai atunci când autoritatea sau 
instituţia publică a fost obligată solidar cu funcţionarul public. Răspunderea solidară apară 
pe reclamant de riscul insolvabilităţii funcţionarului public, dar sporeşte spiritul de 
răspundere al funcţionarului public, ştiind că va răspunde totuşi solidar cu autoritatea sau 
instituţia publică. 

Din punctul de vedere al autorităţii sau instituţiei publice, instituirea răspunderii sale 
solidare se întemeiază pe culpa de a nu fi selectat cu grija şi diligenţa necesară pe 
funcţionarul public în cauză sau de a nu-l fi supravegheat corespunzător în exercitarea atribuţiilor. 

Pentru ca să fie vorba de o asemenea răspundere, se mai cere ca prejudiciul să fi 
fost produs de un act emis de funcţionarul public sau de refuzul acestuia de a 
rezolva o cerere, nu şi de acte sau acţiuni ale acestuia care nu au legătură cu calitatea sa 
de funcţionar public şi cu atribuţiile sale, când s-ar pune, eventual, problema răspunderii 
sale în condiţiile dreptului civil. 

De asemenea, problema răspunderii funcţionarului public se pune numai dacă se 
solicită despăgubiri, altfel dacă acţiunea are ca obiect doar obligarea la emiterea unui 
act sau anularea unui act, acţiunea se formulează doar împotriva autorităţii sau instituţiei 
publice, care nu mai are şi calitatea de comitent. 
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Întrucât răspunderea civilă a funcţionarului public faţă de autoritatea sau instituţia 
publică la care este încadrat se bazează, din punct de vedere al laturii subiective, pe 
vinovăţia acestuia, legea prevede posibilitatea sa de a chema în garanţie pe superiorul 
său ierarhic de la care a primit ordin scris să semneze actul care a produs prejudicii 
materiale sau/şi morale, vinovăţia sa fiind, astfel, exclusă în această situaţie. 

Pe plan procedural, Statutul funcţionarilor publici prevede că răspunderea 
funcţionarului public pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate 
de comitent, se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în 
speţă, a hotărârii pronunţate de instanţa de contencios administrativ, nu a ordinului sau 
dispoziţiei de imputare emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, ca în cazul 
situaţiilor când paguba a fost provocată direct autorităţii sau instituţiei publice, prin forţa 
ilicită a funcţionarului public şi atunci când acesta nu a restituit în temeiul legal sumele ce i 
s-au acordat necuvenit. 

Alte aspecte care privesc răspunderea funcţionarilor publici pentru prejudiciile 
provocate terţilor pot fi cuprinse şi în unele legi speciale care privesc anumite categorii de 
funcţionari publici. 

Mai precizăm că, în măsura în care Statutul funcţionarilor publici sau alte legi 
speciale nu conţin prevederi distincte în această materie, se vor aplica, în completare, 
normele generale care privesc răspunderea materială a salariaţilor pentru pagubele 
provocate terţilor. 

1.4. Răspunderea penală a funcţionarilor publici 
Această formă de răspundere juridică intervine atunci când funcţionarul public a 

săvârşit o infracţiune în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta. 
Relevăm că funcţionarul public poate să apară ca subiect activ, ca autor al 

infracţiunii, cât şi ca subiect pasiv al infracţiunilor săvârşite de alţii împotriva sa. 
Infracţiunile care pot fi săvârşite de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei sau în 

legătură cu atribuţiile de serviciu sunt prevăzute în Codul penal, dar unele pot fi prevăzute 
şi în legi speciale. 

Astfel, în Codul penal există un capitol distinct, intitulat „infracţiunile de serviciu sau 
în legătură cu serviciul“, unde sunt definite infracţiunile de: abuz în serviciu contra 
intereselor personale, abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu 
contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, neglijenţa în păstrarea 
secretului de stat, luarea şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de 
influenţă şi altele. 

În al doilea rând, este de reţinut că noţiunea de funcţionar public, pe planul dreptului 
penal, are o sferă mai largă de cuprindere decât în alte ramuri, ale dreptului, fiind definită 
ca „persoana care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost 
investită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu în serviciul unei unităţi dintre cele 
prevăzute în art. 145 din Codul penal“. În noţiunea de funcţionar public intră şi orice 
salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice. 

Prin urmare, în sensul dreptului penal nu are relevanţă titlul însărcinării sau 
modalitatea inversării (alegere, numire, repartizare). În unele cazuri, calitatea de funcţionar 
public constituie o agravantă a infracţiunii (exemplu: sustragerea de înscrisuri). 

În alte situaţii, faptele ce constituie infracţiuni comise de funcţionari publici sunt 
aproape identice cu cele ce constituie abateri disciplinare (exemplu: neglijenţa în serviciu) 
sau cu cele ce constituie contravenţii, numai că în această ultimă situaţie faptele au un 
grad mai redus de pericol social, motiv pentru care nu mai sunt calificate ca infracţiuni, ci, 
după caz, ca abateri disciplinare sau contravenţii. 

Prin legi speciale se pot instituit şi unele prevederi specifice, derogatorii de la legea 
generală, cu privire la răspunderea penală a funcţionarilor publici. Astfel, în Statutul 
funcţionarilor publici, se prevede că, în cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală 
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pentru săvârşirea unei infracţiuni, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are 
obligaţia să ia măsura de suspendare a funcţionarului public din funcţia publică pe care o 
deţine. 

În considerarea prezumţiei de nevinovăţie, considerăm că ar fi fost mai potrivit ca, 
în această fază, măsura suspendării din funcţie să fie numai facultativă, urmând să aibă 
caracter obligatoriu numai dacă s-a dispus măsura arestării preventive, când vinovăţia 
funcţionarului public se bazează pe probe mai consistente. 

O asemenea soluţie s-ar fi impus şi dacă avem în vedere că Statutul funcţionarilor 
publici prevede că în situaţia în care parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală, 
ori încetarea urmăririi penale, precum şi atunci când instanţa judecătorească dispune 
achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţie încetează, funcţionarul 
public va fi reintegrat în funcţie, iar autoritatea sau instituţia publică are obligaţia să-i 
plătească drepturile salariale cuvenite pe perioada suspendării. 



 

Unele perspective dezvoltãrii 
asistenþei sociale în Republica 
Moldova. 

Raisa LAPUŞIN, Alina POLTAVEŢ 

Key words: Social support, the social worker, social services, financial 
sistem, the financial mechanism, social insurance. 

Abstract: 
Social support is professional work directed on support of separate citizens, 

groups and societies as a whole with the purpose: restoration or increase in their 
opportunities of social functioning; creations of necessary conditions for favorable 
achievement of the given purpose. Social support is not only definition, but a 
method, practice. 

Aflaţi astăzi în perioada de tranziţie de lungă durată acordăm toată atenţia politicii, 
economiei, uitând însă spre binele cui trebuie să se înfăptuiască toate reformele şi în 
numele cui trebuie să fie luate toate hotărârile. E dificil a evita acest proces de reforme, 
dar în acelaşi timp este necesar ca ele să fie direcţionate spre binele marii majorării a 
populaţiei, care se află în afara terenului decizional, dar care-i suporta cel mai mult consecinţele. 

În aşa condiţii se cere a fi creat un mecanism care să paveze drumul în urma 
reformelor, un mecanism care să poată ameliora situaţia generală ce ţine nu doar de 
materialul, ci şi de spiritualul unei societăţi – asistenţa socială. 

Asistenţa socială reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse de către Stat, Biserică 
şi alte organisme nonguvernamentale spre a sprijini persoanele aflate în situaţii deosebite, 
deficitare, a căror stare fizică sau psihică a fost afectată de diverşi factori nocivi: calamităţi 
naturale, vârsta etc. 

Prin măsurile întreprinse asistenţa socială urmăreşte scopul de a cunoaşte şi 
preîntâmpina procesele negative care conduc la asemenea situaţii speciale şi de a ajuta 
persoanele respective să-şi găsească locul şi rolul în societate. 
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Sfera ei de activitate cu un conţinut atât de vast depăşeşte cele mai largi domenii 
de ocrotire şi dezvoltare a geniului uman, toate activităţile fiind dirijate către un singur 
scop: de a vindeca starea fizică, psihică şi morală a celor ce trăiesc momente de grea 
cumpănă. Dacă e să ne referim la situaţia actuală, vom constata că după destrămarea 
imperiului „non-problemelor“ ne-am trezit că în Republica Moldova există un număr extrem 
de mare de persoane aflate în dificultate socială: 

15400 de copii invalizi (dintre care 11500 în vârstă de până la 16 ani), 9300 de 
familii cu câte un copil invalid, 37500 de familii monoparentale, 36500 de familii şi-au 
pierdut întreţinătorul, mai mult de 90000 de familii cu trei sau mai mulţi copii,mai mult de 
1/3 din numărul total de copii sunt din familii sărace şi formează „grupul de risc“, 150000 
de familii necesită protecţia socială. 

Dezvoltarea sistemului actual de asistenţă socială din Republica Moldova poate fi 
analizată din mai multe perspective,cele prioritare fiind: dezvoltarea cadrului legislativ şi 
instituţional, , formarea resurselor umane de asistenţă socială,  dezvoltarea serviciilor sociale. 

În ultimii ani au avut loc schimbări considerabile în toate aceste domenii. Este vorba 
de adoptarea Strategiei naţionale privind protecţia copilului şi familiei, Legi asistenţei 
sociale, elaborarea Legii privind protecţia copilului în dificultate şi a Legii cu privire la 
probaţiune. Cu toate acestea sistemul serviciilor sociale rămâne a fi slab dezvoltat şi 
centralizat. Pentru alinierea la practicile utilizate de ţările ale Uniunii Europene este 
necesar să fie dezvoltat un sistem de servicii sociale diversificat din perspectiva formelor şi 
tipurilor de servicii.  

Dezvoltarea unui sistem de servicii de asistenţa socială de calitate este imposibil de 
imaginat fără a dispune de specialişti în domeniu. Reuşita rezolvării unei probleme a 
persoanei defavorizate este direct proporţională cu profesionismul asistentului social.  

Pentru a nu admite denaturarea identităţii profesiei de asistent social, e necesar ca 
întreaga formare a personalului din asistenţa socială să fie realizată conform unei 
concepţii formulate de instituţiile de învăţământ superior acreditate şi în baza consultării cu 
principalii parteneri : Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Asociaţia de Promovare a Asistenţei Sociale, centrele de resurse pentru 
asistenţă socială, asociaţiile profesioniste. Cerinţele unui învăţământ de asistenţă socială 
modern, la nivelul standardelor europene, necesită actualmente să fie definitivat cadrul 
legislativ privind statutul asistentului social, Codul deontologic, să fie creat un organism 
naţional de acreditare a instituţiilor ce oferă servicii sociale. Aceste măsuri vor contribui la 
o mai bună integrare a specialiştilor în structurile sistemului naţional de asistenţa socială, 
precum şi la atribuirea unui caracter sistematic activităţilor de formare continuă a celor 
care deja activează în sistemul asistenţei sociale. Condiţiile în care nevoia de asistenţi 
sociali în Republica Moldova este departe de a fi acoperită (după unele estimări foarte 
modeste sunt necesari în prezent circa 4000 de asistenţi sociali), riscul şomajului şi 
orientării spre alte domenii devine din ce în ce mai evident chiar şi pentru micul număr de 
asistenţi sociali pregătiţi în instituţiile de învăţământ.  

Probleme enumerate sunt doar câteva din problemele stringente care se cer a fi 
rezolvate în cel mai apropiat timp, dacă se doreşte dezvoltarea unui sistem de asistenţă 
socială în conformitate cu standardele europene. 

Întru sporirea eficienţei sistemului de prestaţii sociale, a fost elaborat proiectul 
„Bazelor conceptuale privind eficientizarea sistemului de asistenţă socială“.  

În prezent, sistemul de asistenţă socială reprezintă 13 tipuri de prestaţii băneşti, 
majoritatea cărora sunt acordate conform principiului categorial, fără evaluarea veniturilor 
şi stării materiale reale a beneficiarilor. Categoriile în cauză nu întotdeauna reprezintă cele 
mai sărace grupuri ale populaţiei. O situaţie aparte reprezintă posibilitatea de a obţine 
câteva tipuri de prestaţii de către una şi aceiaşi persoană. Numărul prestaţiilor variază de 
la 15, pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, 
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până la 1-3 pentru copiii invalizi etc. Evidenţa beneficiarilor se duce după programe 
diferite, fapt ce face imposibilă stabilirea numărului prestaţiilor şi a cuantumului total al 
acestora de care beneficiază o familie sau alta. În componenţa familiei pot fi două sau mai 
multe persoane care au dreptul la câteva prestaţii băneşti, însă evidenţa la acest 
compartiment în practică lipseşte.  

Eficientizarea sistemului de asistenţă socială îşi propune ca scop asigurarea 
unificării treptate a tuturor programelor de asistenţă socială (compensaţii nominative, 
indemnizaţii familiilor cu copii neasigurate, ajutor material adresat familiilor sărace, alocaţii 
sociale, etc.), bazată pe un singur criteriu, şi anume în funcţie de mărimea venitului mediu 
pe un membru al familiei, pe o formă unică de solicitare, precum şi a unui sistem 
simplificat de administrare.  

Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială presupune şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor sociale prestate, dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă şi reformarea 
sistemului de asistenţă socială prin descentralizarea a acestuia în cadrul administraţiei 
publice locale. 

Fiecare economie naţională are propria structură şi forme specifice de organizare a 
protecţiei sociale; aplică principii, metode de conducere adecvate; formează cadrul 
instituţional de supervizare, orientare şi control corespunzător; utilizează diverse 
instrumente de prevenire şi combatere a unor anumite riscuri, care cauzează pierderea 
surselor de venit pentru asigurarea unui nivel minim de trai a populaţiei ţării respective sau 
către un anumit scop. Toate aceste elemente, fiind foarte diversificate după conţinut, 
caracter şi formă, reprezintă componentele unui mecanism unic de funcţionare a 
sistemului public de asigurări sociale, numit mecanism financiar. 

Mecanismul financiar cuprinde ansamblul metodelor şi instrumentelor de 
conducere sau administrare a funcţionării sistemului public de asigurări sociale, prin 
intermediul căruia se desfăşoară protecţia socială a unor categorii de persoane, care au 
suferit în urma producerii riscurilor asigurate de sistemul protecţiei sociale. 

Funcţionarea mecanismului financiar al asigurărilor sociale se realizează numai 
într-un mediu ambiant, într-o anumită limită în care se desfăşoară activităţile de natură 
financiară, numit sistem financiar. Sistemul financiar, ca şi relaţiile financiare, având 
menirea realizării repartiţiei valorice are caracter eterogen. 

Asigurările sociale exprimă relaţiile financiare, care apar în procesul formării a 
fondurilor de asigurări sociale şi de distribuire a acestora întru realizarea protecţiei sociale. 
Asigurările sociale, în principal, sunt organizate şi exercitate de către autorităţile publice, 
ceea ce reiese din funcţia statului de garantare a securităţii sociale a populaţiei. 
Concomitent, anumite acţiuni de protecţie socială se efectuează şi prin organizaţii 
neguvernamentale (fonduri de binefacere, fonduri nestatale de pensii etc.) 

Pârghiile economico-financiare ocupă un loc important în mecanismul financiar al 
asigurărilor sociale şi se comportă ca metode economice de conducere. Pentru o bună 
funcţionare a acestor pârghii în condiţiile reale ale economiei sunt necesare procedee şi 
metode administrative de gestiune financiară. Metodele şi instrumentele administrative 
de organizare şi conducere în domeniul asigurărilor sociale sunt variate după conţinut şi 
destinaţie, printre principalele putem menţiona: previziunea financiară, procesul bugetar, 
evidenţa contabilă, elaborarea şi aprobarea actelor cu caracter normativ şi instructiv, 
controlul financiar etc.  

Organe cu funcţii în domeniul asigurărilor sociale sunt reprezentate de organe 
de conducere, care iau decizii cu caracter economic şi financiar, misiunea cărora constă 
într-o administrare modernă, flexibilă, orientată spre consumător, care oferă servicii de 
valoare corespunzătoare contra banilor plătiţi, prin intermediul personalului calificat şi prin 
utilizarea de tehnologii moderne. 
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Pentru exercitarea funcţiilor de asistenţa socială şi asigurarea gestiunii financiare în 
anul 2000 a fost creată o instituţie publică autonomă de nivel naţional – Casa Naţională de 
Asigurare Socială (CNAS). În conformitate cu  prevederile Legii privind sistemul public de 
asigurări sociale, Casa Naţională exercită funcţii de acumulare (pe baza codului individual  
de asigurări sociale) şi distribuire a mijloacelor financiare provenite din achitarea de către  
asiguraţi şi asiguratori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat. 

Baza sistemului CNAS o constituie bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetul 
asigurărilor sociale de stat face parte din bugetul public naţional şi este independent de 
bugetul de Stat. El cuprinde veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale sistemului 
public. În baza propunerilor Casei naţionale Guvernul elaborează anual proiectul Legii 
Bugetului Asigurării sociale de stat pe care îl supune aprobării parlamentului Republicii Moldova. 

Bugetul urmăreşte următoarele obiective: 
- asigurarea stabilităţii sistemului public de asigurări sociale; 
- acoperirea completă a prestaţiilor sociale obligatorii, ce urmează a fi acordate pe 

parcursul anului , din contul veniturilor scontate pentru anul bugetar următor; 
- perfecţionarea sistemului de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat; 
- asigurarea unor condiţii favorabile pentru relansarea dezvoltării economiei 

naţionale, crearea noilor locuri de muncă şi desfăşurarea activităţii antreprenoriale. 
Ponderea esenţială (81.6%) în veniturile scontate pentru anul bugetar curent revine 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.  
Suma contribuţiilor de asigurare socială în cuantum de 2014,9 mil. lei a fost 

determinată reieşind din dinamica încasărilor în anii precedenţi corelată cu indicatorii 
macroeconomici principali ai dezvoltării economiei naţionale şi anume: 

- salariul mediu lunar pe economie – 915 lei; 
- fondul anual de retribuire a muncii – 6316,5 mil. lei, care este cu 1230,0 mil. lei 

mai mare comparativ anul 2004. 
În veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prevăzute transferuri de la 

bugetul de stat în cuantum de 455,3 mil. Lei (18.4%) pentru unele tipuri de pensii, 
indemnizaţii şi compensaţii. Cheltuielile bugetului asigurărilor social de stat pe anul 2005 
se repartizează pe următoarele fonduri speciale: 

 Fondul de pensii şi indemnizaţii – 2137,8 mil. lei; 
 Fondul de asigurare socială a salariaţilor – 136,3 mil. lei; 
 Fondul de asigurare de accidente de muncă şi boli profesionale – 3,3 mil. lei; 
 Fondul de şomaj – 38,4 mil. lei; 
Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public în cuantum de 76,8 mil. 

Lei, includ cheltuielile pentru distribuirea pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor pentru 
crearea registrului de stat al evidenţei individuale şi întreţinerea Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale. 

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii obligatorii de 
asigurări sociale reţinute din fondurile de retribuire a muncii, contribuţii de asigurări sociale 
achitate la încheierea contractelor individuale de asigurări sociale, transferurile din bugetul de stat.  

De asemenea ca venituri se consideră dobânzile, majorările pentru plata cu 
întârziere a contribuţiilor, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de 
proprietarii de terenuri agricole pentru o unitate grad/hectar precum şi alte venituri. 

Din veniturile bugetului asigurării sociale de stat se prelevă anual până la 
 3 % pentru constituirea unui fond de rezervă. Acest fond se utilizează pentru acoperirea 
prestaţiilor de asigurare socială în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale 
sistemului public. 

Sistemul protecţiei sociale de stat funcţionează în baza unui mecanism financiar 
determinat de funcţia de conducere şi desfăşurare a securităţii sociale în concordanţă cu 
interesele naţionale. Printre modalităţile de influenţare a asigurărilor sociale de către stat 
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se impun în mod deosebit cele cu caracter financiar sau care produc efecte financiare, 
care şi formează mecanismul financiar al asigurărilor sociale.  

Strategia de reformare a sistemului de pensionare al R. Moldova este 
condiţionată de nivelul scăzut de trai, de asigurare socială a cetăţenilor şi de criza 
economică din ţară. În cadrul acestei reforme se propun următoarele măsuri: schimbarea 
vârstei de pensionare, anularea condiţiilor avantajoase de pensionare, dezvoltarea şi 
implementarea programului de ameliorare a mobilizărilor contribuţiilor de asigurări sociale, 
acumularea de rezerve. Dar, din motivul că a fost luată decizia de stopare a creşterii 
vârstei de pensionare şi introducerea indexării anuale a pensiilor va spori presiunea 
asupra bugetului asigurărilor sociale. De asemenea consider că este necesar de efectuat 
următoarele măsuri: sporirea investiţiilor în utilaj electronic modern, perfecţionarea cadrului 
juridic, aplicarea sancţiunilor dure în cazul neîndeplinirii obligaţiilor fiscale etc. 

Funcţiile asigurării sociale este necesar de a le transmite sectorului privat, de 
efectuat trecerea de la reglementarea proceselor protecţiei sociale de pe poziţii naţionale 
la niveluri private. Fapt care presupune crearea unui sistem suplimentar cu scopul 
formării condiţiilor necesare pentru adaptarea cetăţenilor la noi realităţi economice, funcţia 
statului fiind în reglementarea legislativă a procesului de creare a sistemului privat de pensionare. 

Din cele menţionate, derivă importanţa echilibrului financiar al asigurărilor sociale şi 
devine condiţia principală a eficacităţii lui în protejarea socială a cetăţenilor unei ţări în 
condiţiile tranziţiei la economia de piaţă şi ridică potenţialul naţional al creşterii economice.   
Pentru a realiza scopurile trasate se propune: 

 Stabilirea şi menţinerea evidenţei corecte şi depline a tuturor contribuabililor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat; 

 Realizarea măsurilor întru sporirea acumulărilor de contribuţii în BASS, 
asigurarea evidenţei corecte şi depline a acestor contribuţii; 

 Perfecţionarea continuă a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, 
inclusiv proiectului pe anul 2006, conlucrarea cu părţile cointeresate în vederea 
definitivării lui; 

 Perfecţionarea înregistrării persoanelor asigurate de pe întreg teritoriu republicii 
şi atribuirea codului de asigurări sociale;  

 În scopul asigurării corectitudinii aplicării prevederilor legislaţiei la stabilirea 
prestaţiilor de asigurări sociale, a  intensifica instruirea specialiştilor din 
subdiviziunile CNAS în vederea însuşirii mai profunde a legislaţiei de asigurări 
sociale şi aplicării juste a acesteia în practică; 

 A institui un control mai riguros asupra utilizării operative şi după destinaţie a 
mijloacelor băneşti pentru achitarea plăţilor sociale; 

 A implementa în practica expertizei medicale a vitalităţii evaluarea în procente a 
invalidităţii, concept pe larg folosit în practica mondială; 

 Perfecţionarea metodelor de încasare de la agenţii economici a contribuţiilor de 
asigurări sociale;  

 Aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale încheiate cu Federaţia Rusă, 
Ucraina, România, Bulgaria, etc. prin confirmarea vechimii în muncă şi stagiului 
de cotizare a persoanelor care se transferă cu traiul în alte ţări; 

 Asigurarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile omoloage de peste hotare. 
Organizarea şi monitorizarea activităţii de cooperare externă a Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale; 

 Ridicarea calităţii consultaţiilor şi informărilor acordate persoanelor fizice şi 
juridice privind problemele ce ţin de asigurarea socială de stat; 

 Crearea unui sistem de control; 
 Efectuarea periodică a auditului intern privind corespunderea derulării business 

proceselor actelor normative, standardelor, regulamentelor, instrucţiunilor etc. 
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Abstract 
In all levels of society development, the human factor stands for the major 

component of the production forces. Without the direct or indirect intervention of this 
component, the socio-economic life wouldn’t be possible.  
The labor market, as an expression of the reports between demand and offer, is 
being developed into two steps: 

- The first step is made within the entire economy or upon big sectors of 
demand and offer, determined by the technical and economic characteristics of the 
human activities. Within this sentence, the general hiring conditions of employees 
are formed; the principles that act for the settling of salaries are emphasized and a 
certain tendency to establish them at a high or low level. 

- The second step represents a continuation of the first one and it consists of 
meeting the work demand and offer in real terms, according the concrete conditions 
of the economic agents and of their employees.  

În dezvoltarea societăţii, factorul uman reprezintă componenta principală a forţelor 
de producţie. Fără intervenţia directă sau indirectă a acestei componente, viaţa 
social-economică nu ar fi posibilă. 

Tranziţia la economia de piaţă impune restructurarea economiei, proces care 
determină ample mutaţii pe piaţa muncii. Fenomenul şomajului într-o economie în tranziţie 
comportă elemente specifice. Şomajul nu poate fi gestionat şi tratat numai prin măsuri de 
protecţie socială care vizează plata indemnizaţiei de şomaj, politicile pasive în domeniul 
ocupării având o aplicabilitate şi o finalitate limitată. Este nevoie de adaptarea şi aplicarea 
unor politici active care să impulsioneze procesul creării de noi activităţii şi să orienteze 
formarea şi perfecţionarea profesională atât a şomerilor, cât şi a celorlalte categorii de populaţie. 

Măsurile active de pe piaţa muncii sunt, de obicei, micro-politici care încearcă să 
facă şomerii mai atractivi pentru angajatori. Aceste măsuri menţin competitivitatea 
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existentă şi încetinesc orice scădere a acesteia. Sunt  denumite „active“, deoarece au o 
contribuţie la modificarea de comportament a participanţilor (care devin pro-activi), mai 
mare decât plata „pasivă“ de indemnizaţii. 

Măsurile active pentru piaţa muncii includ următoarele strategii şi tehnici, precum şi 
instrumente de politică de reinserţie pe piaţa muncii: 

1. Medierea şi plasarea; 
2. Informarea şi consilierea profesională; 
3. Informarea pe piaţa muncii; 
4. Formarea profesională (inclusiv formarea continuă); 
5. Instruirea şomerilor în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; 
6. Job Club (Clubul Şomerilor); 
7. Bursa locurilor de muncă: 
8. Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri independente; 
9. Servicii de preconcediere; 
10. Subvenţionarea temporară a anumitor categorii dezavantajate; 
11. Acordarea de prime de angajare pentru anumite categorii de persoane. 

1. MEDIEREA/PLASAREA 

Medierea/plasarea cuprinde toate serviciile care au ca obiectiv potrivirea/corelarea 
între oferta de forţă de muncă (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, fie şomere, 
fie angajate şi dorind un alt loc de muncă) şi cererea de forţă de muncă (locurile de muncă 
vacante). 

Medierea/plasarea se adresează tuturor categoriilor şi grupurilor de clienţi (inclusiv, 
persoanelor cu handicap, altor grupuri de clienţi dezavantajaţi sau altor grupuri-ţintă ale 
politicii de piaţă a muncii, cetăţeni străini care au nevoie de permis de muncă etc.). 

Principiile care guvernează activitatea de mediere sunt: legalitatea, 
profesionalismul, atitudinea, motivaţia, operativitatea, individualitatea, asigurarea egalităţii 
de şanse pe piaţa muncii, imparţialitatea, respectarea nivelului de pregătire profesională şi 
a drepturilor fundamentale ale omului, confidenţialitatea. 

Rezultatele urmărite sunt dobândirea statutului de persoană ocupată şi ocuparea 
locurilor de muncă vacante, aflate în evidenţa prestatorului care asigură astfel de servicii 
de mediere şi plasare, fie el din domeniul public sau privat.  

Tehnica medierii/plasării presupune un set de activităţi pe care mediatorul le 
prestează în funcţie de tipul de client care i se adresează şi anume: 

A. Evidenţa angajatorilor, adică organizarea unei baze de date cu angajatorii, 
astfel încât să permită accesul rapid la informaţii.  

Identificarea locurilor de muncă se poate realiza prin: 
a) comunicarea de către angajator la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sau 

la furnizorul de servicii de mediere şi plasare a locurilor de muncă vacante prin 
fax, corespondenţă, e-mail; 

b) prezentarea angajatorului la birourile de mediere cu oferta de locuri de muncă; 
c) vizite realizate de către mediator la sediul angajatorului; 
d) colectarea de informaţii din presă, cu privire la noi oferte de locuri de muncă 

vacante şi contactarea angajatorului, în vederea comunicării ofertei 
Oferta de loc de muncă vacant trebuie să conţină informaţii suficiente şi complete, 

astfel încât să poată fi operaţională pentru mediator 
B. Întocmirea sau actualizarea planului individual de mediere – reprezintă o 

evidenţă a acţiunilor întreprinse de mediator, în scopul creşterii şanselor de ocupare a 
persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă şi a rezultatelor acestora. Planul individual 
de mediere se întocmeşte pentru fiecare persoană având la bază datele înscrise în fişa de 
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înregistrare a acesteia şi se actualizează ori de câte ori solicitantul primeşte asistenţă din 
partea mediatorului. Asistenţa se poate concretiza în: 

a) dispoziţie de repartizare, în cazul stabilirii unor compatibilităţi sau echivalente 
între cerinţele locului de muncă vacant identificat şi pregătirea profesională, 
aptitudinile, opţiunile persoanei; 

b) recomandare în vederea participării la un curs de formare profesională, în cazul 
stabilirii unor compatibilităţi sau echivalente între serviciile de formare 
profesională existente la momentul respectiv şi pregătirea, aptitudinile persoanei; 

c) recomandare către alte tipuri de servicii specializate, cum ar fi: informarea şi 
consilierea profesională, consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi 
independente, participarea la bursa locurilor de muncă. 

C. Preselecţia candidaţilor, concretizată în alegerea candidatului potrivit pentru 
postul potrivit, evaluarea candidaţilor adecvaţi ofertei pentru locul de muncă ce trebuie 
ocupat şi îndrumarea către angajator, care va realiza selecţia finală. 

2. INFORMAREA ŞI CONSILIEREA PROFESIONALĂ 

Informarea şi consilierea profesională reprezintă orice informaţie şi/sau sprijin 
specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupaţii, progresul într-o 
ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modifică, schimbarea ocupaţiei sau orice alte 
probleme legate de o profesie (modalităţi de menţinere a locului de muncă). 

A. Termenul de consiliere profesională defineşte procesul (desfăşurat în ambele 
sensuri) care se bazează pe interacţiunea intensă între consilieri şi clienţii individuali sau 
în grupuri (omogene), proces care include o identificare în amănunt a capacităţii şi 
intereselor clienţilor, înainte de a fi oferite informaţiile care fac parte din cadrul pachetului 
mai larg de consiliere. Consilierea profesională presupune o formă specială de 
comunicare, o relaţie stabilită între consilier şi client, de fiecare dată unică. Consilierea 
este bazată pe principiul dezvoltării personale, pe încurajarea autonomiei şi creşterea 
gradului de motivare a clientului, astfel încât acesta să se implice activ în rezolvarea 
problemelor personale, asumându-şi responsabilitatea luării unor decizii în plan profesional. 

B. Spre deosebire de consilierea profesională, informarea profesională reprezintă 
un proces care se desfăşoară mai mult într-un singur sens, prin care se oferă informaţii 
sau sfaturi, fără a evalua în detaliu capacităţile şi interesele clienţilor. Acest lucru nu se 
poate face, fără a stabili şi evalua înainte care sunt nevoile de informaţii ale grupurilor 
ţintă, urmând a se furniza informaţiile, conform acestor evaluări anterioare.  

Consilierea este şi o formă de socializare şi/sau învăţare socială prin faptul că oferă 
indivizilor noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi 
dezvolte identitatea şi imaginea de sine, să se integreze cu succes şi într-un mod care să 
le aducă satisfacţii sau să le faciliteze depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii. 

Metodele consilierii şi orientării profesionale vizează sistemul aptitudinal (atitudinal), 
motivaţional, trăsăturile de personalitate, caracteristicile anatomo-fiziologice ale individului 
evaluate dinamic şi predictiv. În acest sens, metodele de investigare a individualităţii 
utilizate în consilierea profesională sunt: 

1. observaţia reprezintă obţinerea de date semnificative prin observarea 
intenţionată şi sistematică a individului. Regulile de bază ale observaţiei sunt: existenţa 
unui singur subiect în focarul observaţiei, utilizarea unor criterii de observare, observarea 
subiectului în situaţii de viaţă reale şi provocate, verificarea prin repetare a observaţiilor 
făcute, corelarea datelor obţinute cu rezultate din alte metode şi tehnici de obţinere de informaţii. 

2. convorbirea reprezintă metoda de culegere de informaţii prin dialog, asupra 
personalităţii, comportamentelor şi resorturilor acestora. 

3. anamneza este forma de investigaţie pentru obţinerea de date biografice sau 
sociale prin relatare directă făcută de subiect. 
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4. metoda investigativă prin chestionare presupune colectarea unor date sub 
formă scrisă, despre fapte, opinii, caracteristici. Chestionarele sunt instrumente utilizate în 
(auto)evaluări ale sistemelor individuale de interese şi motivaţii profesionale care sunt 
esenţiale pentru autocunoaştere, pentru fundamentarea justificată a unei decizii asupra 
carierei, pentru identificarea domeniilor cu probabilitate maximă de succes profesional viitor. 

5. ancheta reprezintă o metodă de investigare a evenimentelor de natură socială, 
care utilizează convorbirea şi chestionarul pentru a obţine opinii, informaţii şi evaluări 
asupra diferitelor categorii de fapte. 

6. metodele sociometrice presupun modalităţi de evidenţiere a dinamicii grupului, 
a sistemului de relaţii interpersonale (în diferite colectivităţi) printr-o sociogramă. 

7. metoda aprecierii obiective este tehnica de apreciere şi evaluare a 
caracteristicilor unei persoane, prin investigarea opiniilor membrilor grupului din care 
acesta face parte. 

8. evaluarea produselor activităţii reprezintă o metodă de obţinere indirectă de 
date despre o persoană, prin analizarea rezultatelor şi activităţilor desfăşurate de acesta. 

9. analiza datelor biografice conţine evaluarea şi interpretarea înregistrărilor de 
date personale. 

10. fişa de consiliere este un mijloc pentru consemnarea, sistematizarea, 
prezentarea şi organizarea datelor semnificative, din diferite planuri ale personalităţii sau 
ale mediului de provenienţă, obţinute prin metode şi tehnici specifice, în scopul cunoaşterii 
indivizilor. Conţine următoarele categorii de informaţii: 

a) mediul familial, 
b) aspecte fizice şi de sănătate, 
c) aspecte ale integrării şcolare/pedagogice/ale învăţării, 
d) integrarea socială/în colectivitate, 
e) caracteristici psihologice ale personalităţii, 
f) recomandări psiho-pedagogice, 
g) caracterizarea generală, 
h) recomandări pentru consilierea şi orientarea şcolară şi profesională. 
11. testul psihologic ca metodă de a obţine informaţii şi date fiabile de natură 

psihică despre indivizi cu ajutorul instrumentelor standardizate, prin administrarea unor 
sarcini identice, care vizează anumite caracteristici, atitudini, performanţe, aptitudini etc. şi 
raportarea rezultatelor la anumite etaloane. Testul, ca metodă psihologică de evaluare, 
presupune existenţa unei sarcini de îndeplinit în anumite condiţii standardizate şi 
raportarea rezultatelor la caracteristicile populaţiei de apartenenţă a persoanei evaluate. 
Anterior administrării testelor, clienţilor li se va explica scopul folosirii acestora, vor fi 
motivaţi să le completeze, să ofere răspunsuri sincere şi să utilizeze potenţialul lor maxim. 

De asemenea, în cadrul consilierii profesionale, modelele de lucru pot fi: 
A. Consilierea individuală, în cadrul căreia, accentul cade pe problemele 

personale ale clientului, pe dificultăţile sau eşecurile sale în încercarea de a se adapta la 
cerinţele socio-profesionale. 

Din această perspectivă, obiectivele principale ale consilierii individuale sunt: 
a) modificarea comportamentelor cu privire la carieră: se porneşte de la faptul că 

dacă o persoană are dificultăţi în alegerea unei profesii sau în găsirea unei 
slujbe, ceva în comportamentul său nu „funcţionează“ adecvat cu modelele 
culturale dominante şi cu imaginea angajatorilor despre trăsăturile solicitanţilor 
locurilor de muncă; 

b) stimularea capacităţii de a acţiona raţional prin: analiza acelor experienţe trăite 
care sunt sau au fost sursa unei suferinţe, decepţii, regrete, stări de anxietate; 
evidenţierea imaginii sau credinţei pe care o are persoana despre cauzele 
acestor trăiri cu efect negativ în plan emoţional; punerea în lumină a 
consecinţelor acestor situaţii de disconfort personal, a dificultăţii de relaţionare 
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normală cu alţii; „demolarea“ imaginii sau credinţei cu argumente logice, 
raţionale; „negocierea“ unui nou mod de a acţiona în situaţii similare celor care 
au declanşat starea respectivă; 

c) stimularea capacităţii de a acţiona în consens cu realitatea şi mediul 
înconjurător social şi material, ajungerea la comportamente adaptative 
circumstanţelor variabile ale vieţii reale; 

d) centrarea actului consilierii pe problemele individului, în vederea stimulării 
propriilor resurse motivaţionale pozitive, pentru a fi capabil să-şi rezolve 
problemele într-un mod social acceptat. 

B. Consilierea de grup, care are scopul de a facilita şi întări învăţarea, de a 
practica şi exersa acele comportamente sociale dezirabile, favorabile dezvoltării 
personalităţii, inserţiei socio-profesionale reuşite, planificării şi punerii în practică a unui 
proiect cu privire la carieră. Aceasta se realizează prin prezentarea experienţei personale 
legate de aceste subiecte, ascultarea sentimentelor, a beneficiului personal al fiecăruia, 
observarea impactului, a nivelului de înţelegere şi atitudinilor declanşate de mesaje în 
rândul participanţilor. 

Procesul consilierii în grup şi buna funcţionare a acestuia presupune parcurgerea 
de către consilier şi beneficiari a unor paşi, astfel : 

a) anunţarea scopului constituirii grupului şi stabilirea finalităţilor aşteptate, 
b) planificarea activităţilor şi regulilor de funcţionare a grupului, 
c) stabilirea sarcinilor individuale şi colective, atribuirea-asumarea anumitor roluri 

de către membrii grupului şi precizarea aşteptărilor, 
d) identificarea modalităţilor de a constitui, întări şi conserva spiritul de grup, 

sentimentul de apartenenţă şi solidaritate, 
e) adoptarea unui cod etic, intern al grupului, stabilirea drepturilor membrilor sau 

modul de rezolvare a conflictelor, 
f) identificarea problemelor comune ale grupului, 
g) identificarea problemelor particulare ale membrilor grupului, 
h) asigurarea comunicării efective între membrii grupului şi ale grupului cu exteriorul, 
i) conducerea internă a grupului, stabilirea modului de alegere a liderilor, 
j) tratarea anumitor probleme comune sau individuale în mod detaliat, 
k) stabilirea procedurilor de intrare sau ieşire din grup, consolidarea încrederii în 

sine şi construirea modului pozitiv de activitate, 
l) alternarea activităţilor teoretice cu cele practice, 
m) simularea diferitelor situaţii şi oferirea de soluţii, 
n) exprimarea opiniilor negative, 
o) culegerea de informaţii şi experienţe personale care s-ar putea dovedi utile, 
p) exersarea luării deciziilor în mod raţional şi motivat, comunicării în diferite situaţii, 
q) alternarea muncii în grup, cu cea în grupuri mici şi apoi cu cea independentă, 
r) tranziţia din planul imaginarului şi ipoteticului în cel al posibilului şi realului. 

3. INFORMAREA PE PIAŢA MUNCII 

Utilitatea practică a unei astfel de informări rezidă în uşurinţa înţelegerii motivaţiei 
activităţii umane, a mijloacelor şi condiţiilor necesare pentru realizarea acestora de către 
oameni, cu diferite niveluri de calificare, educaţie, formare, experienţă de muncă, cât şi 
posibilitatea identificării rapide a corelaţiei acestor domenii cu sfera de interese, valori şi 
aptitudini ale indivizilor solicitanţi ai serviciilor de informare şi consiliere. 

Piaţa locurilor de muncă poate fi împărţită în două categorii: 
A. Piaţa deschisă – care cuprinde locurile de muncă ce sunt făcute publice 
Sursele de cunoaştere a acesteia se constituie în: 
a) anunţuri în presă, reviste de specialitate, radio-TV, pliante, 
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b) la Agenţia Judeţeană/Locală pentru Ocuparea Forţei de muncă sau alte societăţi 
de plasare a forţei de muncă cu caracter privat, 

c) afişaje în incinta întreprinderii/societăţii care face angajarea, 
d) Internet. 
Informarea pe piaţa deschisă a muncii are drept avantaj cunoaşterea cerinţelor 

angajatorilor, însă aici concurenţa este foarte puternică şi, în ciuda competitivităţii, 
randamentul este scăzut.  

B. Piaţa ascunsă – care cuprinde locurile de muncă asupra cărora nu toată lumea 
are acces. 

Sursele de cunoaştere, în acest caz, sunt: 
a) contactarea întreprinderilor în scris, telefonic sau direct, 
b) prin discuţiile cu prietenii, rudele sau alte cunoştinţe. 
Avantajele pe care le prezintă piaţa ascunsă ar fi acelea că pot fi contactaţi doar 

agenţii economici care prezintă interes; poate fi delimitată aria geografică preferată; 
datorită concurenţei slabe existente, randamentul este ridicat. 

Printre dezavantajele pieţei ascunse, se numără necesitatea efectuării a 
numeroase demersuri pentru a cunoaşte eventualele posturi libere şi identificarea 
agentului economic înainte de demararea acţiunii. 

Etapa de pregătire constă în a culege informaţii în prealabil despre organizaţia şi 
despre postul pentru care se va depune candidatura, astfel încât persoana în căutarea 
unui loc de muncă să poată răspunde cât mai bine cu putinţă cerinţelor reale ale 
angajatorului. 

4. FORMAREA PROFESIONALĂ 

Formarea profesională asigură creşterea şi diversificarea competenţelor 
profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi (re)integrării 
acestora pe piaţa muncii. 

Formarea profesională are drept scop: 
1) stimularea ocupării forţei de muncă; 
2) ridicarea nivelului de competenţă profesională; 
3) facilitarea încadrării în muncă în concordanţă cu tendinţele pieţei forţei de muncă; 
4) ajustarea cererii şi ofertei forţei de muncă calificate; 
5) menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale; 
6) stimularea mobilităţii forţei de muncă; 
7) sporirea şanselor de (re)integrare profesională; 
8) reinserţia unei părţi a forţei de muncă pe piaţa profesională; 
9) creşterea nivelului de pregătire pentru a răspunde nevoilor reale de personal 

calificat ale agenţilor economici.  
Principalele activităţi pe care le presupune formarea profesională sunt: 
a) identificarea nevoilor de formare profesională la nivel local, judeţean sau regional; 
b) planificarea activităţii de formare profesională; 
c) realizarea propriu-zisă a activităţii de formare (desfăşurarea cursurilor); 
d) urmărirea şi evaluarea activităţii de formare. 

5. INSTRUIREA ÎN METODE ŞI TEHNICI DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

În construirea unei strategii personale de căutare a unui loc de muncă trebuie pornit 
de la buna înţelegere a proceselor (vizibile sau ascunse) care se petrec în cadrul pieţei muncii. 

Cele mai des întâlnite metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă sunt: 
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A. Metode pentru organizarea unei reţele de cunoştinţe 
 Se porneşte de la alcătuirea unei liste cu toate persoanele cunoscute şi care ştiu 
ce meserie sau profesie are cel care îşi caută un loc de muncă. 

B. Contactarea societăţilor 
Această acţiune se realizează prin: 
a) Apelul telefonic, 
b) Conversaţia. 
C. Redactarea unui curriculum vitae: 
D. Redactarea unei scrisori de intenţie 
E. Interviul 
Interviul este o conversaţie planificată şi controlată între două sau mai multe 

persoane, constituind un prilej de a relua informaţiile scrise în CV, într-un mod mai 
profund, oferind detalii, argumentând şi dând exemple. 

6. JOB CLUB (CLUBUL ŞOMERILOR) 

Prin Job Club se activează un program constituit din două părţi: una cuprinzând 
informaţii teoretice şi alta privind aplicaţiile practice utile persoanelor ce îşi propun să 
găsească un loc de muncă într-un timp cât mai scurt. 

Rezultatele urmărite prin crearea unui Club al Şomerilor vizează: 
a) creşterea încrederii solicitantului de loc de muncă în aptitudinile sale; 
b) cunoaşterea situaţiei reale a pieţei muncii şi stabilirea obiectivelor personale; 
c) manifestarea unei atitudini active pe piaţa muncii; 
d) însuşirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă; 
e) însuşirea informaţiilor cu privire la modalităţile de realizare a unui CV, a unei 

scrisori de intenţie, a unei cereri de angajare; 
f) însuşirea de cunoştinţe în domeniul legislaţiei muncii; 
g) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 
h) dezvoltarea capacităţii de gestionare şi analiza informaţiei. 
Grupul optim de lucru se formează din 8 – 10 persoane, iar un ciclu de pregătire are 

durata maximă de două săptămâni, cu program de lucru de 3 ore/zi timp de 4 zile pe 
săptămână. Conţinutul activităţii este structurat pe mai multe cursuri, fiecare dintre ele 
având o temă bine stabilită. 

7. BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ 

Bursa locurilor de muncă presupune confruntarea directă a cererii cu oferta de 
locuri de muncă, în cadru organizat, în vederea satisfacerii rapide a acestora şi a creşterii 
şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Bursele de locuri de muncă pot fi: 
A. generale – la care pot participa toate persoanele interesate şi toţi agenţii 

economici sau instituţiile care doresc să angajeze personal, 
B. speciale – pentru anumite categorii de persoane sau agenţi economici (pentru 

femei, pentru persoane de peste 45 ani, pentru persoane cu handicap, pentru persoane de 
etnie rromă, pentru unici întreţinători de familie, pentru absolvenţii promoţiei anului 
respectiv, pentru agenţii economici care activează în anumite ramuri de activitate etc.). 

8. CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ  
PENTRU ÎNCEPEREA UNEI ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE 

Acesta reprezintă ansamblul serviciilor de informare, consultanţă şi instruire, 
precum şi al serviciilor specializate de instruire în probleme de management, marketing, 
legislaţie, contabilitate, fiscalitate, managementul resurselor umane. 
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Rezultatele urmărite prin realizarea activităţii de consultanţă şi asistenţă pentru 
începerea unei activităţi independente sunt: 

a) dobândirea de cunoştinţe cu privire la începerea unei afaceri proprii sau a unei 
întreprinderi mici sau mijlocii, surse de creare de noi locuri de muncă; 

b) dobândirea de cunoştinţe referitoare la întocmirea dosarului de înfiinţare a 
firmei, elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, 
înregistrarea persoanei juridice; 

c) cunoaşterea cadrului legislativ cu privire la organizarea, funcţionarea şi 
administrarea unei activităţi particulare; 

d) însuşirea de cunoştinţe de bază în domeniul managementului, marketingului şi 
tehnicilor de vânzare, legislaţiei, contabilităţii, întocmirea planurilor de afaceri. 

Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente urmăreşte 
dezvoltarea economică şi socială individuală, prin încurajarea spiritului antreprenorial, 
facilitarea iniţierii de noi afaceri şi consiliere de specialitate pe probleme specifice 
afacerilor şi resurselor umane. 
 Serviciile oferite sunt destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
precum şi agenţilor economici nou înfiinţaţi, şi constau în: 

A. Furnizarea de informaţii privind: 
a) oportunităţi de afaceri; 
b) programe de finanţare;  
c) integrarea europeană. 
B. Consultanţă privind: 
a) legislaţia muncii;  
b) legislaţia afacerilor; 
c) căutarea şi găsirea unui loc de muncă; 
d) înfiinţarea firmelor;  
e) autorizarea şi înregistrarea agenţilor economici; 
f) consultanţă de afaceri (planuri de afaceri, studii de fezabilitate); 
Gama de servicii oferite prin acest tip de servicii poate cuprinde: 
a) evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor clienţilor, în vederea demarării unei afaceri; 
b) instruire antreprenorială de bază în domeniile: management, elaborare planuri 

de afaceri, marketing – vânzări, legislaţie, resurse umane, financiar-contabile, 
dialog cu autorităţile; 

c) consultanţă individuală pentru înfiinţarea de noi afaceri; 
d) consiliere individuală de specialitate în următoarele direcţii: consiliere 

management; consiliere marketing; consiliere financiară; consiliere juridică. 
Fişa de consiliere se constituie astfel într-o sinteză a tuturor informaţiilor privind 

serviciile furnizate persoanei asistate pe tot parcursul proiectului. 
Tehnicile, metodele şi instrumentele specifice începerii unei activităţi 

independente sunt: 
A. Pentru activitatea de instruire antreprenorială, se va apela la: 
a) urmărirea unei tematici care abordează noţiuni specifice de management - 

elaborare planuri de afaceri, marketing – vânzări, resurse umane, legislaţie, 
financiar-contabile; 

b) tehnicile standard de predare-prezentare materiale de către lectori pentru 
descoperirea propriilor calităţi şi competenţe specifice fiecărui client; 

c) suporturi de curs, care vor fi înmânate cursanţilor la începutul fiecărei sesiuni de instruire; 
d) se va impune un caracter interactiv al cursului, prin folosirea intensivă a 

exemplificărilor concrete, pentru o mai bună înţelegere a problematicii şi 
implicarea cursanţilor, pe bază de întrebări; 

e) adaptarea permanentă la cerinţele şi problemele ridicate de cursanţi pe 
parcursul sesiunilor de instruire; 
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f) prezentarea de noţiuni teoretice elementare, specifice fiecărei secţiuni de 
instruire, combinate cu studii de caz — pentru o mai bună aprofundare şi 
valorificare a cunoştinţelor dobândite; 

g) parte practică – cursanţii trebuind să realizeze diferite tipuri de lucrări conform 
cerinţelor instructorilor; 

h) chestionare de evaluare – la sfârşitul fiecărei sesiuni de instruire – pentru 
verificarea nivelului de cunoştinţe dobândite şi pentru identificarea nevoilor 
suplimentare specifice cursanţilor; 

B. Pentru activitatea de asistenţă pentru înfiinţarea de noi afaceri: 
a) asistenţa pentru identificarea celei mai bune forme de realizare a propriei 

afaceri, din punct de vedere legal: asociaţie familială, persoană fizică autorizată 
sau societate comercială; 

b) asistenţă pentru întocmirea documentaţiei de înfiinţare a unei firme; 
c) asistenţă privind alegerea obiectului de activitate pe baza codului CAEN; 
d) asistenţă în dialogul cu autorităţile locale, în vederea autorizării şi înregistrării; 
e) asistenţă şi consiliere privind organizarea activităţii firmei la începutul derulării activităţilor. 
C. Pentru activitatea de consiliere individuală 
a) consiliere permanentă, pe tot parcursul proiectului şi după înfiinţarea firmelor, în 

domeniile: management, elaborare planuri de afaceri, marketing-vânzări, 
resurse umane, legislaţie, fiscalitate-contabilitate; 

b) consiliere punctuală pe probleme specifice iniţierii şi derulării unei afaceri; 
c) consiliere privind reorientarea profesională. 
Serviciile specializate, în funcţie de opţiunile şi nevoile solicitanţilor, se vor acorda 

individual sau în grup sub formă de:  
1) consultanţa individuală constând, în principal, în: asistenţă tehnică în procesul 

înfiinţării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de 
activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, 
legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri; 

2) instruire antreprenorială de grup ce va cuprinde instruiri modulare în probleme 
referitoare la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi 
evidenţă primară, întocmirea planurilor de afaceri. 

Astfel, instruirea antreprenorială se va efectua pe grupe de minim 6 clienţi, astfel 
încât fiecare să beneficieze, în medie, de 20 ore de consultanţă, după următoarea 
planificare: 6 ore consultanţă management; 6 ore consultanţă marketing; 6 ore consultanţă 
financiară; 2 ore consultanţă juridică, iar consilierea individuală de specialitate se va 
acorda în următoarele direcţii: consiliere management; consiliere marketing; consiliere 
financiară; consiliere juridică; servicii individuale de consultanţă (inclusiv, evaluarea 
aptitudinilor şi abilităţilor, în vederea demarării unei afaceri). 

9. SERVICII DE PRECONCEDIERE 

Serviciile de preconcediere au ca scop diminuarea efectului social nefavorabil al 
restructurării activităţii agenţilor economici, prin prevenirea sau reducerea perioadei de 
şomaj a persoanelor afectate de acest proces, ca şi a persoanelor ameninţate de riscul de 
a deveni şomeri. 

Serviciile de preconcediere reprezintă un ansamblu de măsuri pentru prevenirea 
şomajului, acordate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau furnizori de 
servicii acreditaţi, în perioada preavizului, persoanelor care urmează a fi disponibilizate, în 
scopul reintegrării acestora pe piaţa muncii.  



Adm
inistraþie publicã ºi asistenþã socialã 

Strategii de reinserţie profesională a şomerilor 259 

 

10. SUBVENŢIONAREA TEMPORARĂ A ANUMITOR CATEGORII DEZAVANTAJATE 

Subvenţionarea este adresată angajatorilor, urmărindu-se creşterea gradului de 
ocupare, prin finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj şi din alte surse alocate conform 
prevederilor legale a cheltuielilor cu forţa de muncă angajată din rândul şomerilor. 

Categoriile de persoane care beneficiază de astfel de subvenţionare sunt: 
1) persoane ocupate temporar în activităţi de interes comunitar; 
2) persoane în vârstă de peste 45 ani sau unici întreţinători de familie; 
3) persoane cu handicap; 
4) absolvenţii instituţiilor de învăţământ; 
5) tineri în vârstă de până la 25 ani marginalizaţi social; 
6) persoane care mai au 3 ani până la pensie. 

11. ACORDAREA DE PRIME DE ANGAJARE  

Se practică în următoarele situaţii: 
A. completarea veniturilor salariale ale angajaţilor de care pot beneficia persoanele 

care se angajează, în timpul perioadei de şomaj, cu contract de muncă şi care primesc 
30% din indemnizaţia de şomaj, până la expirarea perioade pentru care li se stabilise 
dreptul de şomaj; 

B. stimularea mobilităţii forţei de muncă prin care pot beneficia persoane cărora li 
se acordă indemnizaţia de şomaj şi care se încadrează în muncă la o distanţă mai mare 
de 50 km sau îşi schimbă domiciliul în altă localitate. 
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 Abstract 
 The process of the globalization illustrates, by some conflicting situations, the 
necessity to set up a cultural European policy, and thus the old continent could put 
into practice its vocation of being a connecting bridge between different, 
contemporary civilizations. This trans-partinical setting up imposes itself much 
more, as the tight economism and political pragmatism, attributes of the regional 
integration policy, tend to minimize the components of the European cultural 
identity. Thereby, it is necessary to impose a courageous and honest  destroying of 
the myths about the strategies implied in the destinies of European peoples and 
states. In this direction a "re-reading" knowledge and projections of the Jean 
Monnet, the recognized strategic parent of the European construction, may 
constitute an interesting and benefic starting point. This is the hypothesis around 
which the text of the present work is build up.  

Procesul globalizării evidenţiază, prin situaţiile conflictuale pe care le alimentează, 
necesitatea fundamentării culturale a politicii europene actuale, astfel încât vechiul 
continent să-şi poată exercita tradiţionala vocaţie comunicaţională între diferitele civilizaţii 
contemporane. Această întemeiere transpartinică se impune cu atât mai mult, cu cât 
economismul acerb şi pragmatismul politic, caracteristice strategiei de integrare regională, 
tind să marginalizeze componentele de identitate culturală ale Europei. Altfel spus, se 
impune o demitizare curajoasă şi onestă a tuturor strategiilor în care sunt implicate 
destinele popoarelor şi statelor europene. În acest sens, o „recitire“ a proiecţiilor gândirii şi 
acţiunii lui Jean Monnet, părintele strateg recunoscut al construcţiei europene, cred că 
poate constitui un punct de pornire interesant şi benefic. Aceasta este ipoteza în jurul 
căreia se edifică textul prezentei lucrări. 
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1) Perspectiva biografica 

Jean Monnet s-a născut la 9 noiembrie 1888 la Cognac, Franţa, într-o familie de 
comercianţi. Tatăl său, J. G. Monnet, preocupat mult de călătorii, dezinteresat în ce 
priveşte politica, s-a dovedit un părinte lipsit de severitate. În schimb, mama, o catolică 
pioasă, era mult mai autoritară. Fiul cel mare al familiei, Jean Monnet, deşi a avut o 
copilărie disciplinată, la vârsta de 16 ani a abandonat şcoala, fără nici o diplomă, pentru a 
lucra în firma tatălui său, firmă specializată în producerea şi desfacerea băuturilor 
alcoolice. Şi după o iniţiere de aproximativ un an în afaceri, din 1906 până în 1914 a 
reprezentat firma familiei în străinătate, petrecându-şi cea mai mare parte a timpului în 
Anglia, America de Nord, Rusia, ori Egipt. Este perioada care s-a constituit ca o adevărată 
şcoală a vieţii pentru viitorul comerciant, bancher, diplomat şi politician. 

În 1910, firma familiei Monnet a trecut prin încercări grele, trebuind să facă faţă 
concurenţei venite din partea agresivei companii Hennessy, care dispunea de o mare 
capacitate productivă în industria alcoolului şi se bucura de o bună campanie de 
publicitate. În această situaţie, Jean Monnet a recurs la o soluţie îndrăzneaţă, riscantă 
chiar, oferind unei întreprinderi canadiene de comerţ, Hudson Bay Company, băuturi la 
preţuri mici. Compania canadiană, parteneră tradiţională a firmei Monnet, prelua alcoolul 
ieftin şi îl vindea indienilor americani. Astfel, printr-un comerţ ilegal, Monnet a 
contrabalansat declinul de pe piaţa internă, iar Hudson Bay Company obţinea profit mare 
şi neimpozabil. În plus, s-a statornicit şi o relaţie de amiciţie între cei doi parteneri, care va 
produce efecte peste timp. Atenţionându-ne asupra felului în care trebuie urmărită şi 
înţeleasă astăzi evoluţia intelectuală şi politică a lui Jean Monnet, doi autori englezi, 
respectiv, Cristopher Booker şi Richard North, fac următoarea remarcă: „În 1914, 
izbucnirea războiului l-a găsit pe Monnet, în vârstă de douăzeci şi şase de ani, revenit în 
Franţa, dar inapt pentru serviciul militar. Ceea ce-a făcut el atunci avea să pună în mişcare 
o succesiune de evenimente care urmau să schimbe cursul istoriei europene. Dar, aşa 
cum avea să devină tipic pentru Monnet, circumstanţele exacte rămân obscure“1

Referindu-se la rezultatele acestui aranjament, Traian Ungureanu observă: „Monnet 
era într-adevăr omul ideal. Alături de un număr crescând de politicieni, intelectuali şi 
diplomaţi europeni, Monnet se îndrepta rapid spre o nouă filosofie a istoriei europene. 
După carnagiul industrial al primului război mondial, această filosofie avea să prindă aripi. 
Ea îşi punea în primul rând problema războiului şi găsea că Europa nu va supravieţui 
decât dacă e salvată de ea însăşi. Războiul european era, conform acestei filosofii 
terorizate de istorie, rezultatul dezvoltărilor necontrolabile la nivelul statului naţional-
înarmat. În rezumat: industriile armamentului şi muniţia oratorică a demagogiei naţionaliste 
conduc mereu spre ciocniri cataclismice şi acest ciclu nu poate fi întrerupt decât prin 
slăbirea statului naţional şi prin organizarea unei structuri supranaţionale, cu puteri de 

.  
Aşa se explică faptul că în anul 1914, după izbucnirea primului război mondial, 

firma canadiană amintită, pentru a se infiltra pe piaţa furniturilor de front, l-a recomandat 
pe Jean Monnet, ca reprezentant al ei, în proiectul de organizare a unei reţele 
internaţionale care să asigure livrările necesare războiului. În această calitate, cu sprijinul 
influentei firme canadiene, tânărul Jean Monnet reuşeşte, în luna septembrie a anului 
1914, la Bordeaux, unde guvernul francez se refugiase din calea înaintării armatelor 
germane, să-l întâlnească pe primul ministru al Franţei, René Viviani. Cu această ocazie, 
Monnet propune ca aprovizionarea Franţei să fie plasată în regia unei firme capabile să 
planifice raţional şi la nivel global acţiunea, respectiv, Hudson Bay Company. Propunerea 
este acceptată de francezi, susţinută de englezi, astfel că firma canadiană primeşte licenţa 
acestor operaţii printr-un contract mult râvnit. 

                                                           
1 Christopher Booker şi Richard North, Uniunea Europeană sau marea amăgire. Istoria secretă a construcţiei 
europene, Editura „Antet“, Bucureşti, 2004, p. 15. 
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comandă asupra programelor industriale, financiare şi externe ale fostelor state naţionale. 
Se năşteau astfel ideile primare ale Proiectului European. Ele aveau să facă o carieră 
fulgerătoare în două din sferele de influenţă majoră ale Europei: în lumea politică de 
formaţie socialistă şi înclinaţie pacifistă şi în rândurile numeroase ale noii clase de 
coordonatori ai civilizaţiei tehnice a Occidentului – birocraţii. Exemplar strălucit al acestei 
armate civile, Jean Monnet nu era un visător. Spre deosebire de ceilalţi partizani ai Ideii 
Europene, de la economiştii şi ideologii nazişti şi fascişti (niciodată în posesia unui plan 
concret de unificare) la internaţionaliştii de profil esperanto ai saloanelor diplomatice, 
Monnet era un om practic şi activ. Ideile sale nu au murit între coperţile cărţilor“2

Alţi mulţi prieteni şi aliaţi şi-a făcut Jean Monnet, după încheierea primului război 
mondial, cu ocazia conferinţei de pace de la Paris. Astfel că, bucurându-se de simpatie, la 
înfiinţarea Ligii Naţiunilor, el devine secretar general adjunct al cunoscutei organizaţii 
internaţionale. În această funcţie, pe care o deţine din 1919 până în 1923, a acţionat 
pentru impunerea spiritului internaţionalist. S-a lovit însă de faptul că în cadrul Ligii 
Naţiunilor, statele beneficiau de dreptul de veto, astfel încât egoismul naţional nu putea fi 
învins, întrucât pentru luarea unei decizii era nevoie de unanimitate. Folosindu-i cuvintele, 
aflăm: „(...) am fost impresionat de puterea unei naţiuni care poate spune nu unui corp 
internaţional ce nu are putere supranaţională. Bunăvoinţa între oameni, între naţiuni, nu 
este de ajuns. Trebuie să existe şi legi şi instituţii internaţionale. Cu excepţia anumitor 
activităţi practice dar limitate la care am participat, Liga Naţiunilor a fost o dezamăgire“

. 
Încă de tânăr, Jean Monnet şi-a exercitat talentul de a stabili raporturi de prietenie 

cu oameni influenţi. Regula conduitei sale a fost aceea că reflecţia nu trebuie separată de 
acţiune. În acest sens, merită reţinut faptul că în 1914, la Londra, îl întâlneşte pe Arthur 
Salter. Împreună cu acesta, în 1917, la Paris, urmărind îmbunătăţirea sistemului francez 
de aprovizionare a frontului, a acţionat pentru înfiinţarea Consiliului Interaliat de 
Transporturi Maritime, menit să asigure cooperarea guvernului francez cu cel britanic şi cu 
cel american în coordonarea navlosirilor aliate. 

3

La declanşarea celui de-al doilea război mondial, în 1939, Jean Monnet, care între 
timp revenise în  Europa, este desemnat preşedinte al Comitetului Franco-Britanic de 
Coordonare Economică, primind misiunea de a negocia şi transporta materiale de război 
din America. Şi de data aceasta, ca şi în 1914, în misiunea sa era secondat de Arthur 
Salter. Pe măsura derulării războiului, sarcina lui Jean Monnet a devenit din ce în ce mai 
importantă. Iar pe la jumătatea lunii iunie 1940, când devenise clar că Franţa nu mai putea 
ţine piept războiului, Monnet i-a propus lui Charles de Gaulle, subsecretar de stat pentru 
război, ca Franţa şi Marea Britanie să formeze o „Uniune Franco-Britanică“, pentru a 
dovedi hotărârea celor două ţări că vor să lupte mai departe. Potrivit propunerii lui Monnet, 
cele două ţări, unite, ar fi trebuit să formeze un singur guvern, o singură armată, cetăţenie 
şi monedă comună. Deşi Churchill nu s-a lăsat convins, a înaintat propunerea în faţa 

. 
Dezamăgit, în 1923, demisionează din funcţia pe care o avea la Liga Naţiunilor şi 

se angajează să salveze firma familiei, care se afla acum într-o altă mare dificultate. 
Găseşte sprijin în acest sens la vechii colaboratori şi prieteni din Hundos Bay Company. Şi 
cu împrumutul primit de la compania canadiană reuşeşte să echilibreze afacerile familiei. 

În anul 1925, Jean Monnet devine reprezentantul Europei la Banca de Investiţii din 
New York, cu misiunea de a acţiona pentru redresarea economică a unor ţări din Europa 
Centrală şi de Est. Din această poziţie contribuie, prin împrumuturile pe care le girează, la 
stabilizarea zlotului în Polonia (1927) şi a leului în România (1928). Tot ca expert financiar 
internaţional, în 1932 pleacă pentru un an la Beijing cu scopul de a se implica în procesul 
de modernizare a reţelei de căi ferate chineze. În vederea realizării acestui obiectiv, a 
negociat împrumuturi substanţiale în sprijinul guvernului care-l invitase. 

                                                           
2 Traian Ungureanu, O stafie bântuie Europa: Europa!, în revista „Idei în Dialog“, Anul II, Numărul 4 (7), aprilie 
2005, p. 4. 
3 Apud, Cristopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 17. 
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Cabinetului său de Război care, după ce elimină clauza privind moneda unică, o aprobă. 
Numai că guvernul francez, condus de Paul Reynaud, a respins cu ostilitate propunerea, 
preferând un acord umilitor de pace cu Germania. După capitularea Franţei, Jean Monnet 
a continuat să coopereze cu Churchill, transferând contractele franco-americane către 
guvernul britanic. Mai mult, Churchill l-a numit membru al Consiliului Britanic de 
Aprovizionare de la Washington, cu sarcina ca, împreună cu Arthur Salter, să negocieze 
noi contracte pentru materiale de război. „Între anii 1940 şi 1943 (şi, din nou, între 1944 şi 
1945), Monnet a avut cartierul general la Washington, unde talentul lui de «reţelizare» i-a 
atras curând prieteni influenţi din establishment-ul american, de la judecătorul Felix 
Frankfurter de la Curtea Supremă până la Dean Acheson, care urma să devină mai târziu 
Secretar de Stat al S. U. A.. Amândoi aveau să-i sprijine activ campania integraţionistă 
europeană în perioada postbelică. În 1941 l-a întâlnit la Washington pe Paul-Henri Spaak, 
căruia i-a expus filosofia lui de bază pentru o Europă unită şi i-a explicat pe larg planurile 
unei uniuni europene a cărbunelui şi oţelului“4

La 5 august 1943, cooptat fiind ca membru în guvernul provizoriu francez, condus 
de Charles de Gaulle, Jean Monnet a prezentat un memorandum, în care declara: „Nu va 
fi pace în Europa, dacă statele se reconstituie pe baza suveranităţii naţionale cu tot ceea 
ce implică aceasta în termenii politicii de prestigiu şi ai protecţionismului economic. Dacă 
naţiunile Europei adoptă iar poziţii defensive, vor fi necesare din nou armate uriaşe. 
Conform viitorului tratat de pace, unor naţiuni li se va permite să se reînarmeze; altora, nu. 
Acelaşi lucru s-a încercat în 1919: cunoaşteţi cu toţii rezultatul (...). Naţiunile Europei sunt 
prea circumscrise pentru a le oferi popoarelor lor prosperitatea pe care au făcut-o posibilă 
şi, prin urmare, necesară, condiţiile moderne. Vor avea nevoie de pieţe mai mari. Şi va 
trebui să se abţină de a folosi o proporţie majoră din resursele lor pentru a menţine 
industriile «cheie» necesare apărării naţionale. (...). Prosperitatea şi progresul vital vor 
rămâne de neatins până când naţiunile Europei nu vor forma o federaţie a unei «entităţi 
europene» care să le sudeze într-o singură unitate economică (...). Preocuparea noastră 
este găsirea unei soluţii pentru problema europeană. Britanicii, americanii, ruşii au lumile 
lor proprii în care se pot retrage temporar. Franţa nu poate opta pentru retragere, căci 
însăşi existenţa ei depinde de o rezolvare a problemei europene (...)“

. 

5

La terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, politicienii au început să caute 
soluţii prin care să fie salvată soarta continentului european. În acest scop, a fost reluată 
disputa între adepţii soluţiei comunitare şi cei ai soluţiei interguvernamentale. Astfel că, pe 
de o parte, deşi locaţiile şi sursele tensiunilor din politica europeană erau altele, sunt 
redescoperite ideile formulate cu decenii în urmă, după încheierea Primului Război 
Mondial. Asemenea idei, precum cele ale lui Jean Monnet, propuneau soluţii 
supranaţionaliste. Pe de altă parte, politicieni, precum Churchill, optau pentru renaşterea 
iluminismului internaţionalist. Istoria arată că, în primii ani de pace postbelică, au avut 
câştig de cauză soluţiile bazate pe cooperarea internaţională. În această perioadă, au fost 
create o serie de instituţii întemeiate pe structuri guvernamentale. „Pe primul loc între ele 
stătea Organizaţia Naţiunilor Unite, înfiinţată în 1945 pentru a înlocui Liga Naţiunilor (care 
a fost dizolvată formal abia în 1946). Prima Adunare Generală a O. N. U. a avut loc în luna 
ianuarie a anului 1946, sub preşedinţia ministrului de Externe al Belgiei, Paul-Henri Spaak. 
După conferinţa de la Bretton Woods din 1944, ca instrumente ale reconstrucţiei financiare 
şi economice postbelice au apărut Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. În 
luna octombrie 1947, prin intermedierea indirectă a O. N. U., a fost semnat Acordul 
general pentru Tarife şi Comerţ (G. A. T. T.), destinat să acţioneze pentru liberalizarea 
progresivă a comerţului mondial“

. 

6

                                                           
4 Christopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 21. 
5 Apud, Cristopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 22. 
6 Christopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 28. 

.  
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Referindu-se la aceeaşi problematică, Paul Magnette formulează judecăţi în acelaşi 
sens: „Climatul anilor de după război este fără îndoială marcat de aspiraţii spre cooperare. 
Acordurile pe care statele europene le încheie în materie militară (UEO, 1948; NATO, 
1949) şi în domeniul cooperării economice (OECE, 1948), deşi rămân diplomatice în 
metodele şi în organizarea lor instituţionale, sunt semnele unei înclinaţii a conducătorilor 
statelor Europei Occidentale, distruse de război şi care se simt ameninţate de apariţia unui 
bloc socialist şi încurajate de puterea tutelară americană, de a se reconstrui fără a-şi face 
rău. Dar elitele politice din Europa Occidentală sunt animate şi de forţe mai ambiţioase. 
Curente din ce în ce mai puternice privesc dincolo de aceste acorduri punctuale, care nu 
pun în cauză nici în fapt, nici în drept suveranitatea statelor, către proiectul unei veritabile 
federaţii politice europene. Mişcările federaliste sunt semnul acestora: mici grupuri elitiste, 
care numără în rândul lor politicieni, sindicalişti şi universitari, câteva sute de oameni cel 
mult, care împărtăşesc convingerea că statele europene ar putea fi înclinate să coopereze 
dacă o serie de oameni influenţi ar putea să-şi unească forţele pentru a stârni entuziasmul 
conducătorilor. Istoria pare, într-o primă etapă, să le dea dreptate: reuniunile generale pe 
care aceste organizaţii private le ţin la Haga în mai 1948 au un mare răsunet politic şi sunt 
sprijinite chiar din săptămânile ce urmează de către guvernul francez, care decide să 
devină arhitectul proiectului“7

Pe de altă parte, tot în perioada 1945-1947 au eşuat două iniţiative, prin care se 
încerca unificarea statelor europene. Este vorba de Comitetul pentru Cooperare 
Economică Europeană (C. E. E. C.) şi de Consiliul Europei. Dincolo de aceste înfrângeri 
însă, momentul lui Jean Monnet avea să vină în primăvara anului 1950. „La sesiunea 
Consiliului Europei din luna august a anului 1949, Churchill îi şocase pe mulţi delegaţi 
propunând ca Germaniei să i se facă o primire din cele mai călduroase. Două dintre 
puterile apusene de ocupaţie, S. U. A. şi Marea Britanie, voiau s-o vadă continuând pe 
drumul spre refacerea economică şi naţională deplină, cât de curând posibil. Dar 
atitudinea lor provocase o schismă profundă în raport cu Franţa, care voia să-şi exercite în 
continuare controlul asupra economiei Germaniei, de teamă că aceasta ar fi putut deveni 
din nou o rivală pe plan politic şi economic prea puternic“

.  

8

Pe fondul acestei dispute, reînvie iniţiativa lui Jean Monnet, prin care urmărea 
făurirea „Statelor Unite ale Europei“. În noua situaţie, problema se punea astfel: „Când a 
ajuns să-şi aştearnă planul pe hârtie, Monnet era în mod evident tulburat de proporţia în 
care îşi putea permite să-i dezvăluie adevăratele scopuri. Înainte de a ajunge în etapa 
finală, proiectul a trecut prin nouă variante succesive. În prima, reunirea industriilor 
carboniferă şi siderurgică era considerată «prima fază a unei Uniuni Franco-Germane». A 
doua se deschidea cu «primul pas al unei Uniuni Franco-Germane şi al unei federaţii 
europene». Pe la a cincia versiune, aceasta se transformase în: «Europa trebuie să fie 
organizată pe baze federale. În acest scop, un element esenţial este o Uniune Franco-
Germană». A şaptea ciornă impunea că «Europa trebuie să fie organizată pe baze 
federale». Dar, în forma finală, aproape toate aceste elemente lipseau. Monnet nu şi-a mai 
permis decât să menţioneze că reunirea celor două industrii ar fi «primul pas al unei 
federaţii europene», un termen vag din care se putea înţelege orice“

. 

9

Pentru ultimii ani ai vieţii, politicianul francez s-a retras la proprietatea sa de la 
Maison d’Houjarray, situată la vreo treizeci de mile distanţă de Paris, unde îşi redactează  
„Memoriile“, sub forma unei sinteze a experienţei de gândire şi acţiune, încheind cu 
speranţa că prin opera sa de-o viaţă a reuşit măcar să asigure pacea între Franţa şi 
Germania. Tot în această localitate moare, în ziua de 16 martie 1979, când Jean Monnet

. 

10

                                                           
7 Paul Magnette, Europa, statul şi democraţia. Suveranul îmblânzit, Ed. Institutul European, 2005, pp. 41-42. 
8 Christopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 38. 
9 Christopher Booker şi Richard North, op. cit., pp. 38-39. 

 

10 Am întâlnit şi o remarcă falsă cu privire la viaţa şi activitatea lui Jean Monnet. Aprecierea, prin care se susţine că Jean 
Monnet ar fi fost şi prim-ministru al Franţei, aparţine cercetătorului Neculai Lupu şi poate fi descoperită în studiul 
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avea 90 de ani, până atunci singurul deţinător al titlului onorific de „Cetăţean de Onoare 
al Europei“, distincţie decernată de Consiliul European de la Luxembourg, din 2 aprilie 
1976, printr-o rezoluţie a şefilor de state şi de guverne ale Comunităţii Europene.  

2) Perspectiva acţiunii pentru construcţia europeană 

 Istoria ideilor economice şi politice ale lui Jean Monnet a rămas multă vreme 
necunoscută. Mai mult, chiar şi astăzi, după ample cercetări referitoare la rădăcinile 
intelectuale ale construcţiei europene, părerile cu privire la această personalitate sunt 
adesea împărţite. Referindu-se la structura personalităţii diplomatului francez, Traian 
Ungureanu se simte îndreptăţit să notează: „Discret până la autoanulare, Jean Monnet 
avea două convingeri intime. Le-a cultivat fără abatere, cu o răbdare tăcută, aproape 
mistică, şi le-a transformat, treptat, în forţe istorice. Ele au grăbit renaşterea contabilă a 
onorabilei firme J. G. Monnet şi tot ele au schimbat faţa Europei, după o lucrare lentă şi 
necurmată care a avut efectul negativ al unei eroziuni geologice, dar a rodit, fertil, prozeliţi 
şi un cult politic. Prima din convingerile ascunse sub fruntea acestui om civilizat şi laborios, 
copie reală a imaginii virtuale a lui Hercule Poirot, a fost importanţa relaţiilor directe într-un 
sistem închis. De aici, credinţa în eficienţa conclavului şi preferinţa pentru decizia luată în 
sânul unei confrerii elitare. A doua, decurgând din prima: aversiunea faţă de caracterul 
incontrolabil, polemic şi dezordonat al sistemelor deschise. De aici, gândul dizolvant urzit 
democraţiilor naţionale. Tot de aici, spaima de politică în sensul clasic şi preferinţa pentru 
o tehnică de evitare şi amânare (compromisul), în defavoarea principiilor. Toate aceste 
atitudini vor forma, după o rafinare îndelungată, articulaţiile «Proiectului European»“11

Se subînţelege că, după două milenii şi jumătate de gândire politică europeană, 
ideile lui Jean Monnet nu erau noi. Iar dacă ele au fost acceptate, înseamnă că politicienii 
secolului al XX-lea aveau motive să se teamă de capriciile istoriei propriului lor continent. 
Fapt este că, în acest context, cu ocazia discursului de inaugurare a activităţii Înaltei 
Autorităţi, principala instituţie a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, Jean 
Monnet, desemnat preşedinte al acestei instituţii, afirma următoarele: „Pentru prima dată 
relaţiile tradiţionale dintre state s-au modificat. Potrivit metodelor din trecut, chiar dacă 
statele europene sunt convinse de necesitatea unei acţiuni comune, chiar dacă pun baza 
unei organizaţii internaţionale, ele îşi rezervă din plin suveranitatea. De asemenea, 
organizaţia internaţională nu poate nici să decidă, nici să execute, ci doar să adreseze 
recomandări statelor. Aceste recomandări sunt incapabile să elimine antagonismele 
noastre naţionale, care se accentuează în mod inevitabil, atât timp cât nu sunt depăşite 
suveranităţile“

. 

12

Iar peste un an, referindu-se la importanţa instituţiilor supranaţionale în procesul 
integrării europene, într-un discurs ţinut la 11 septembrie 1952, Jean Monnet declara: 
„Viaţa instituţiilor este mai lungă decât cea a oamenilor şi instituţiile pot astfel, dacă sunt 
bine construite, să acumuleze şi să transmită înţelepciunea dobândită generaţiilor 
succesive. Marea revoluţie europeană a epocii noastre (…) începe în aceste zile, în care 
se constituie primele instituţii supranaţionale ale Europei. Instituţiile noastre comune 
supranaţionale sunt încă slabe şi fragile; datoria noastră este să le respectăm şi să le 

. 

                                                                                                                                                                                                 
Divergenţe europene, publicat în revista „Ateneu“, Anul 42 (serie nouă), Nr. 7 (431), iulie 2005. Aici, autorul amintit 
produce următorul text: „«Pacea mondială nu poate fi asigurată dacă nu se fac eforturi pe măsura ameninţărilor la 
adresa ei. O Europă organizată şi unită poate aduce o contribuţie indispensabilă la menţinerea unor relaţii de bună 
înţelegere» - afirma în 1950, Robert Schuman, ministru de externe al Franţei în acea perioadă, cel care alături de Jean 
Monnet, fost prim-ministru al Franţei, sunt consideraţi, pe bună dreptate, «părinţii» construcţiei europene de astăzi“.   
11 Traian Ungureanu, op. cit., pag. 3. 
12 Cf. Ştefan Munteanu, Aspecte filosofico-juridice implicate de procesul integrării europene, Editura Tehnopress, Iaşi 
2005, p. 197.  
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dezvoltăm, să le dăm o forţă care să le pună la adăpost de tendinţa noastră pentru 
compromisuri de moment“13

Observăm că, încă din momentele pregătitoare, procesul construcţiei europene a 
stat sub semnul confruntărilor, în plan politic, între „unionişti“ şi „naţionalişti“, cât şi în plan 
economic, între adepţii doctrinei liberului schimb şi cei ai doctrinei protecţionist-dirijiste. 
Altfel spus, în plan politic, confruntările aveau ca ţintă „forma“ instituţională a integrării, iar 
în plan economic, discuţiile aveau în centru „conţinutul“ cooperării. Analizând cu atenţie 
forţele care se confruntau, Jean Monnet a ajuns la convingerea că „proiectul european nu 
putea avansa decât cu condiţia stingerii polemicilor politice în jurul instituţiilor (deosebit de 
sensibile deoarece se refereau la concepte şi simboluri), pentru o focalizare asupra 
conţinutului cooperării. Schimbarea de strategie constă în privilegierea fondului asupra 
formei, în speranţa secretă că fondul va aduce după sine forma“

. 
Modelul comunitar european a fost zămislit lent, împotriva curentului, prin tatonări şi 

subterfugii. Problematica unificării europene era veche, însă, la timpul respectiv – 
jumătatea secolului XX –, o strategie politică de federalizare a statelor nu avea nici o 
şansă să fie acceptată. Ideea statului modern este produsă de gândirea raţionalistă 
renascentistă, chemată să pună ordine asupra multiplicităţii şi diversităţii formelor 
medievale de autoritate politică ori religioasă. Ierarhizarea practică a acestor puteri, 
adesea concurente, a grăbit consacrarea principiului suveranităţii. Astfel că statul s-a 
impus, în epoca modernă, ca un orizont politic de nedepăşit. Şi situaţia s-a menţinut până 
în perioada postbelică, ca un principal obstacol în faţa partizanilor construcţiei europene. 
Altfel spus, ideea unificării europene trebuia cultivată cu prudenţă, întrucât reclamă 
modificarea atitudinii faţă de suveranitatea statală. De aceea, inventarea modelului 
comunitar, care s-a şi înfăptuit, se va produce pe fondul unor dezbateri aprinse, purtate 
după o logică a compromisului. 

Planul construcţiei europene, elaborat de Jean Monnet, avea la bază o viziune 
federalist-funcţională, axată pe integrarea economică sectorială. În ciuda puterilor sale 
limitate, Consiliul Europei, creat la 5 mai 1949 prin Tratatul de la Londra, şi-a asumat rolul 
de a asigura respectarea libertăţilor individuale şi de promovare a valorilor democraţiei. 
Deşi în aparenţă este o instituţie supusă regulilor clasice ale dreptului internaţional, în fapt, 
Consiliul Europei a desfăşurat activităţi originale cu efecte notabile asupra suveranităţii 
statelor semnatare. Competenţa Consiliului Europei este de a propune convenţii, adică 
simple tratate guvernate de normele de drept internaţional. Între cele aproximativ 150 de 
convenţii elaborate o importanţă aparte are Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
semnată în 1950 la Roma. Textul acestui document aduce ca noutate un mecanism 
original de protecţie juridică a acestor drepturi şi libertăţi fundamentale. La baza 
mecanismului stă principiul recunoaşterii, de către statele semnatare, a unei instanţe 
superioare, care să vegheze la respectarea acestor drepturi, ceea ce înseamnă o 
autolimitare a suveranităţii. Această instanţă este Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
cu sediul la Strasbourg, ale cărei decizii au forţă obligatorie. 

14. Mai mult, spune acelaşi 
Paul Magnette: „Dintr-o înclinaţie personală, Monnet ar fi preferat fără îndoială să 
promoveze un plan dirijist de producţie şi comercializare planificate şi comune, dar ştia că 
această orientare ar fi suscitat reticenţe mari în Germania şi în Statele Unite. El a avut 
precauţia de a-şi prezenta proiectul sub o formă mai accesibilă pentru liberali: o piaţă 
comună, deschisă, dar reglementată de o autoritate publică. De la început, Monnet se 
îndrepta deci spre o sinteză a celor două mari culturi economice europene ale vremii, 
liberul schimb şi dirijismul protecţionist“15

                                                           
13 Apud Gheorghe Ceauşescu, Naşterea şi configurarea Europei, Editura Corint, Bucureşti, 2004, p. 125. 
14 Paul Magnette, Europa, statul şi democraţia. Suveranul îmblânzit, Ed. Institutul European, Iaşi 2005, p. 49. 
15 Paul Magnette, op. cit., p. 50. 

. Astfel că, până la urmă, „Alternativa liber 
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schimb/dirijism s-a oprit într-un echilibru, ca şi alternativa naţional/supranaţional. Alegerea 
modelului tehnocratic împotriva celui politic este transparentă. Dar nu şi definitivă“16

S-a întâmplat însă că pe parcursul negocierilor Tratatului de instituire a Comunităţii 
Europene a Cărbunelui şi Oţelului, orientarea tehnocratică să fie diminuată, ajungându-se 
la un echilibru între reprezentarea politică şi cea non-politică. Fapt este că, alături de Înalta 
Autoritate, instituţie tehnocratică suprastatală, pentru coordonarea activităţii CECO au mai 
fost înfiinţate: Consiliul Special de Miniştri, organ interguvernamental însărcinat să 
coordoneze politicile naţionale; Curtea de Justiţie, menită să vegheze la legalitatea 
funcţionării mecanismului comunitar şi să intervină pentru rezolvarea diferendelor între 
statele membre; Adunarea parlamentară, cu rolul de control, instituţie la care J. Monnet nu 
se gândise. Cert este că „În final echilibrul este cel care prevalează, atât pe axa 
naţional/supranaţional (ponderea Consiliului şi natura tratatului-lege fiind compensate de 
autonomia relativă a Înaltei Autorităţi, invenţie majoră), cât şi pe cea politic/non-politic 
(Înalta Autoritate, centrală, fiind încadrată de Consiliu şi Adunare)“

. 

17. Dar gândul lui Jean 
Monnet bătea mult mai departe: „Comunitatea noastră nu este o asociaţie a producătorilor 
de cărbune şi oţel. Ea este începutul Europei“18

Numai că mediul politic francez, foarte frământat la timpul respectiv, provoca 
îngrijorare în ce priveşte ratificarea Tratatului CEA. Şi până la urmă, la 30 august 1954, 
Adunarea Naţională a Franţei, după dezbateri furtunoase, a respins documentul. 
„Majoritatea triumfătoare a început să cânte Marseieza. Comunitatea Europeană a 
Apărării murise. Ideea unei Comunităţi Politice a căzut şi ea curând în obscuritate. Monnet 
şi supranaţionalismul său suferiseră o înfrângere răsunătoare“

. 
Entuziasmat de succesul iniţiativei CECO, Jean Monnet a propus un plan de creare 

şi a unei Comunităţii Europene a Apărării. Iniţiativa a fost făcută publică la 24 octombrie 
1950, de către premierul francez René Pleven, iar negocierile, în acest sens, n-aveau să 
înceapă înainte de a se finaliza Tratatul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. 
Deşi planul a fost primit cu largă suspiciune, tratatul a fost negociat până în toamna anului 
1951, iar la 1 februarie 1952 a fost făcut public. Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Apărării a fost semnat la 27 mai 1952, însă avea puţine şanse de ratificare, 
mai ales din partea Franţei.  

În această situaţie, când presimţea că planul se năruieşte, Jean Monnet, în acord 
cu Paul-Henri Spaak, vine cu o iniţiativă şi mai îndrăzneaţă, aceea de înfiinţare a unei 
Comunităţi Politice Europene (CPE), o comunitate supranaţională, care să asigure 
umbrela politică peste CECO şi CEA. Această nouă propunere Monnet-Spaak a avut o 
bună primire, concretizându-se în acordul miniştrilor de externe din cele şase state 
membre pentru realizarea unui proiect de tratat care să cuprindă „Statutul Comunităţii 
Europene“, ceea ce echivala, în primăvara anului 1953, cu o primă încercare formală de 
elaborare a unei constituţii europene. Dar acest proiect nu putea să meargă mai departe, 
fără depăşirea adversităţilor puternice în legătură cu soarta CEA. 

19

Dar Jean Monnet nu abandonează lupta. Învaţă din greşeli şi merge mai departe. 
Îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al Înaltei Autorităţi CECO şi continuă strategia 
construcţiei europene, prin integrarea progresivă a altor sectoare economice. La sfârşitul 
anului 1955, era deja hotărât să acţioneze pentru integrarea industriei nucleare. Şi pentru 
a-şi prezenta noul plan de creare a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, Monnet, 
care voia să rămână mai departe în umbră, se foloseşte de autoritatea lui Paul-Henri 
Spaak, ministru belgian de externe. Tot cu Spaak, Monnet, cu aceeaşi discreţie, 
discutaseră deja şi posibilitatea unei „uniuni vamale“ sau a unei „pieţe comune“ a celor 

. 

                                                           
16 Paul Magnette, op. cit., p. 53. 
17 Paul Magnette, op. cit., p. 55. 
18 Apud, Holland Martin, Integrarea europeană şi ideile lui Jean Monnet. Federalism versus interguvernamentalism, în 
revista „Polis“, Nr. 3/1995, p. 11. 
19 Christopher Booker şi Richard North, op. cit., p. 49. 
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şase state membre. Urmare a multiplelor demersuri, susţinute din umbră de Monnet, la 25 
martie 1957, într-un loc simbolic, Capitoliul din Roma, reprezentanţii celor şase state 
membre au semnat Tratatele institutive ale CEEA şi CEE. Deşi Jean Monnet nu a fost 
invitat la această ceremonie, avea toate motivele să trăiască o nouă victorie. Astfel încât, 
spun unii critici: „Jean Monnet, una dintre personalităţile care au contribuit decisiv la 
ridicarea noii construcţii, spunea, la sfârşitul vieţii sale, că, dacă ar fi să o ia de la început, 
ar face acelaşi lucru, numai că, în loc să pornească la drum cu domeniul economic, s-ar 
concentra mai întâi asupra culturii“20

Ipoteza de la care am pornit, potrivit căreia Jean Monnet poate fi considerat 
părintele filosofiei practice a construcţiei europene, se confirmă. Argumentele aduse în 
sprijinul acestei presupuneri scot în evidenţă că „Nu guvernele, nu coaliţiile de politicieni, 
nu parlamentele naţionale, ci pur şi simplu o elită transnaţională sau, în termeni actuali, o 
comunitate epistemică a fost responsabilă pentru modelul organizării regionale. Modelul 
originar de integrare europeană, cunoscut sub numele de model funcţionalist, era o 
metodă empirică care a recuzat alternativa unui proiect politic global de integrare (…). 
Europa funcţionaliştilor a fost, prin excelenţă, un proiect realist, deoarece Monnet şi 
prietenii săi nu recuzau proiectul politic federal în sine, erau în fond «buni federalişti», însă 
constataseră că pentru moment era nerealist. Jean Monnet asistase la semi-eşecul 
instituirii unei organizaţii politice globale în persoana Consiliului Europei şi a eşecului 
integrării funcţiei de apărare prin Tratatul Comunităţii Apărării pe care îl concepuse, un text 
iniţial acceptat, dar ulterior refuzat la ratificare (…). Modelul lui Jean Monnet a fost un 
veritabil model comunitar. Scopul asocierii era comunitatea însăşi: «o uniune din ce în ce 
mai strânsă între popoarele Europei»“

. 

Concluzii 

21

                                                           
20 Gheorghe Ceauşescu, op. cit., p. 9. 
21 Constantin Valentin, Europa ex-funcţionalistă, în revista „Idei în Dialog“, Nr. 3, decembrie 2004, pp. 27-28. 

.  



The initial professional training  
of the social worker from the 
perspective of the bologna statement - 
case analysis - 

George NEAMŢU 
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Abstract 
This article refers to the difficult issue of specialist’s training for the 

Romanian social work domain, taking into consideration the changes suffered by 
the university educational system towards the conformity with the Bologna 
Statement  and other previous documents. The basis information has been obtained 
through direct documentation that regarded the national university educational 
system, referring to the social work specialization. To the 4 fundamental questions 
that inquired the initial training system, the answers given by the analyses of the 
university offer highlight: the persistence of superannuated practices, geographical 
inequalities, curricular inconsequence, logistic difficulties, the necessity of imposing 
national level standards, especially for the state education. 

Resuming a favorite theme of the theorists especially due to its importance and of 
the diverse way encountered into the social work practice, we might state that the 
profession of social worker it is more then an encoded position in an official classified list, 
which it is not so bed after all. It is said quite frequently that this domain refers and 
requires a job in its classical meaning of the word: it must combine in a successful way the 
technical abilities of the specialist with the art and the witty spirit of the human personality 
of the professional. The social worker by all means cannot be reduced to the statute of 
“maintenance mechanic”, even though the Systemism proposes such an image in order to 
spot out the necessity of precision and rigor in social work intervention. Even if it is 
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generalist or specialized, or that it is a beginner or an advanced, a theorist or a 
practitioner, licensed or consecrated by the authority, the professional in social work 
definitively delimitated a domain of reality that is visible determinate and different of others 
even connected arias as sociology, psychology,  psycho pedagogy, psychiatry, 
communication sciences, political science. Without speaking of those domains from where 
sometimes there are extracted and they found the utility certain regulations / applications 
with a complete instrumental character.  

Most often, this complicated and specific situation of the social worker is theorized 
through the concept of professional competency understood and explicated on three 
difficult and compulsory, complementary and simultaneous directions – because it is 
difficult to accept that a single person, who must be a regular one, can fulfill those three 
conditions at superlative. These three conditions / directions refer to the knowledge and 
organizing exigencies in solid scientifically knowledge system of multiple (theoretical and 
methodological) disciplines to the recognition and unconditioned respect of an essential 
set of values and principles of social life and of professional relations (most frequent 
expressed in codes, especially for a unanimous acceptance and their constraint) and to a 
serious of abilities / skills (those allowing to become operational the previous components). 
If one of these conditions is transgressed then the whole is corrupted. It cannot be 
“imagined” an efficient social worker (one that wishes to provoke positive changes through 
the fundamental process of interaction / intervention) who would not fulfill one of these 
conditions, even minimally. And we believe that it would be an anachronism if this 
conditioning is not extended as well over the university professors and trainers of social 
work, because a good professional can be both trained and “formatted” for its high quality 
professor job. If, and not at all by absurd, a trainer is affected by all sorts of individual 
obtained or inherent tares, one will never succeed to do nothing else but to pass over its 
own incapacities and unfulfilments. 

This inconvenient could add to the others, numerous and subversive enough that 
manifest in this profession field: public opinion’s confusions regarding the professional role 
– statute of the social worker (on Romania of the ’90 it was often assimilated with the 
medical assistant, psychiatric assistant or to the bureaucracy from the local 
administration), myths uphold even at the level of the institutional action (the most 
unfortunate being the one towards which social work has a powerful political origin and 
that social workers should assume the role of activists and political advisors of the rulers), 
sceptical prejudgements regarding the efficiency of action in this domain (that this job 
cannot be exercised in an organized way because it takes care of personal issues, that 
even social workers face the same type of issues like their clients), the tendentious and 
gratuitous issues that some of the assisted would not deserve the mobilization of society’s 
human and material resources because they do not seem to be worthy of the member 
quality of the conventional groups (the so-called “self excluded” from the social space), the 
false and commune ideas that anybody can substitute the social worker. 

Certainly, the social work has become a profession with a fully autonomous statute; 
we do not want to prove this assertion because it already became a truism. Its specific 
knowledge – both from the theoretical explication area as well as from the sensible and 
complex domain of investigation and efficient specialized intervention from the social 
space – become an epistemological system and the network of social work constitutes a 
solid, visible whole, with unmistakable specialists. Yet, it may still remain as proximity 
desiderate the full operationalisation of the very generous values and principles of social work. 

If we accept that social work is constituted and recognized as an autonomous and 
necessary profession, without entering in any debates or analyses, we consider that the 
year 1990 represents the initiation moment of the construction of a scientific statute of the 
Romanian social work. This process has not ended – as the alive spirit of any profession – 
but the professionals of this domain (generalists or specialists, beginners or advanced, 
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theorists or practitioners) occupied the reference points and developed specific activities / 
programs in a network more and more visible and important for the social economy. 
Usually, their training has been ensured through the covering of a specialized university curriculum. 

Like any other educational system, the specialized university education can be 
described and characterized at a certain point in terms of four fundamental features: 1. 
educational opportunities (offer, resources, scholar network); 2. the access at education 
and the equality of chances; 3. the standard of education, in terms of  culture and quality; 
4. adaptability. So that the analyse of the university training system in the social work field 
can be realized shortly answering at 4 fundamental questions. 

First question: Are there any educational opportunities? Is education available? 
Generally, the official answer is YES. The initial professional training in the social work field 
represents an available area in the Romanian universities, but with certain specifications. 
 A large number of universities have a training offer in social assistance field. Along 
with the university centers – regarded, as it should, as traditional for the university 
education in the field of social and political sciences – on the map of Romanian state1

Table 1

 
education have shown also universities that find themselves in the faze – otherwise quite 
advanced – of specific logical construction (specialized personal, adequate material base, 
performant scientifically research), some of them developing projects of this kind soon 
after the ‘90s. The actual university network that insures the professional training for the 
social work field within the framework of the state university education – the one offering a 
certain number of seats subsidize by the state – is made up of the institutions presented in 
the lower table. 

 
2

Nr. 
crt. 

 
University Faculty Specialization Form of 

organization 
1 “The First of 

December 1918” of 
Alba Iulia 

The Faculty of Law and 
Social Sciences 

Social Work With 
frequency 
Reduced 
frequency 

2 “Aurel Vlaicu” 
University of Arad 

The Theology Faculty 
The University College 

Didactical Orthodox 
Theology – Social 

Work 
Social Work 

With 
frequency 

With 
frequency 

 
3 North University of 

Baia Mare 
The Faculty of Letters Didactical Orthodox 

Theology – Social 
Work 

With 
frequency 

4 “Transilvania” 
University of Brasov 

The Faculty of Law and 
Sociology 

Social Work With 
frequency 

5 The University of 
Bucharest 

The Faculty of Sociology 
and Social Work 

 
"The College of Social 

Work 

Social Work 
 
 
 

Social Work 

With 
frequency 
Reduced 
frequency 

With 
frequency 

                                                           
1 The alternative and the option for the private university education appeared in Romania since the beginning of the 
‘90s, with avatarus that imposed  successive regulations (legislation, specialized standards, institutionale exigences, 
auto regulation etc.). Even thou it finds itself into a visible dynamic, an extra-institutional evaluation of the performance 
indicators regarding this segment of the Romanian university education might would be the subject of further 
aproaches. 
2 The data presented in the table are valid for the university year 2004 – 2005.    
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Nr. 
crt. 

University Faculty Specialization Form of 
organization 

6 “Babes Bolyai” 
University of Cluj 

Napoca 

Faculty of Sociology and 
Social Work 

 
 

The Faculty of Greco-
Catholic Theology 

 
The Faculty of Reformed 

Theology 
The Faculty of Romano-

Catholic Theology 

Social Work 
 
 
 

Didactical Greco-
Catholic Theology; 

Social Work 
Didactical Reformed 

Theology; Social 
Work 

Didactical Romano-
Catholic Theology; 

Social Work 

With 
frequency 
Reduced 
frequency 

With 
frequency 

 
With 

frequency 
With 

frequency 

7 “Ovidius” University of 
Constanta 

The Faculty of Theology Didactical Orthodox 
Theology; Social Work 

With 
frequency 

8 University of Craiova The Faculty of Theology Didactical Orthodox 
Theology; Social Work 

With 
frequency 

9 “Al. I. Cuza” University 
of Iasi 

The Faculty of 
Philosophy 

 
 
 

The Faculty of  Orthodox 
Theology 

The Faculty of Romano-
Catholic Theology 

Social Work 
 
 
 

Didactical Orthodox 
Theology; Social 

Work 
Didactical Romano-
Catholic Theology; 

Social Work 

With 
frequency 
Reduced 
frequency 

With 
frequency 

With 
frequency 

10 University of Oradea The Faculty Human-
Social Sciences 

The Faculty of  Orthodox 
Theology 

Social Work 
 

Didactical Orthodox 
Theology; Social Work 

With 
frequency 

With 
frequency 

11 University of 
Petrosani 

The Faculty of Science Social Work With 
frequency 

12 University of Pitesti The Faculty of  Orthodox 
Theology 

Didactical Orthodox 
Theology; Social Work 

With 
frequency 

13 “Eftimie Murgu” 
University of Resita 

The Faculty of 
Economical and 

Administrative Science 

Social Work With 
frequency 

14 “Lucian Blaga” 
University of Sibiu 

The Faculty of  Orthodox 
Theology 

Didactical Orthodox 
Theology; Social Work 

With 
frequency 

15 “Vlahia” University of 
Targoviste 

The Faculty of Letters 
and Theology 

Didactical Orthodox 
Theology; Social 

Work 

With 
frequency 

16 Timisoara West 
University 

The Faculty of Sociology 
and Psychology 

The University College 

Social Work 
 

Social Work 
 

With 
frequency 

With 
frequency 
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Note: The mentioned faculties organize the form of long term studies by accomplishing 240 
transferable credits, while the university colleges organize short term studies by 
accomplishing 180 transferable credits. Starting with the university year 2005-2006, in the 
spirit of Bologna Statement and based on the Governmental Decision 896/2004 and GD 
88/2005, university studies’ structure and the length has been reorganized. 
As it has been presented, the image is a vast one but not at all homogeneous3

 But the specialists of the resort office / minister up hold in the official documents 
that a initial professional training is insured in conformity to the National Development 

 or 
uniform – and this observation refers both to the territorial distribution as well as to the real 
availability of education. 
 First of all, it can be noticed that in some aria there is an extra institutional offer 
comparing to the geographical distribution in estimating the real need for social work. As 
an example, on the Eastern part of Romania – where there lives approximately a quarter 
of the Romanian population, considered as the region with the lowest income, so with a 
great need for protection and social work over the national rate – there is a single 
university centre (The “Al. I. Cuza” University of Iasi) with the state offer of training the 
social workers, while in the Western part of the country, most often characterized as a 
welfare region, the opportunities of professional training in the field are much more 
numerous: Arad, Timisoara, Oradea, Resita, Baia Mare. If it is to cumulate as well the 
Central part of Romania, characterized in a similar way from a social and economical point 
of view, there can be add Cluj-Napoca, Brasov, Alba Iulia, Sibiu University Centers. So, a 
total of 9 highly rated university centers. 
 Yet, this state of facts is not necessary the consequence of slow reaction and local 
level initiative differences in better using the opportunities. 

The second important question: Is the professional training in social work accessible? 
Generally, the official answer is YES. But some observations can be made. 
 First of all, starting with the unequal distribution, we might add the lack of uniformity 
image with another reality: the limited budgetary resources (because education’s 
designated percentage of Internal Weight Product is insufficient and never taken into 
consideration.) lead to a auto-financing educational policy (state university education with 
a fee) that has as a main purpose to attract a large number of “paying” students. The 
accessibility to the initial university training in social work can be proven as well by the 
entrance process of the candidates: in the last years the access to university studies is 
realized by simply applying to the specialization or specializations desired, application that 
consists in handing in (directly or by an intermediary) a dossier that should consist 
certifying documents regarding the identity, high school studies, health state. The ranking 
on the entry lists – in order to delimitate the subsidized reduced number of places from the 
unlimited paid ones – is made by comparing school results from the previous scholar cycle. 
 In terms of participation, the social work university education is accessible because 
there is the open opportunity to all the solicitors; as well as well as the maintenance into 
the professional training process because approximately 90 – 95% of those admitted are 
about to finalize their studies by getting a licence; of course if the financial issue (of taxes, 
implicit costs of education, every day expenditures) is solved. The correlation access – 
incomes (the ones regarding the tax payment and education expenditure) shows that it 
leaves outside the university professional training system an important high school 
graduates segment because population’s income structure highlights a large number of 
families that own small and very small incomes and subsidized places have become 
symbolic within the politics of the university education. The paid education puts in difficulty 
a significant part of the population and builds up inequalities. 

                                                           
3 A special mention is requested by the fact that the component of social work within the faculties of theologie is very 
visible, that might create the idea of a highly theological  education regarding the social work. Yet, in the finalities and 
the quantitative distribution of the students/graduates the aprehantion does not prove to be true at all. 
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Strategy of the University Education, developed for the 2002 – 2010 period, in 
concordance with the European documents adopted on Prague (2001), Salamanca 
(2001), Bologna (1999), Sorbona (1998) and so one. 
 It is remarkable that some ethnical minorities that have expressly requested 
subsidized places happen to acquire them within the university educational system: mainly 
the rroma youth has access to this form of positive discrimination that is only using for 
admittance, the further activities successfully developing in heterogeneous groups from 
ethnical point of view. Other ethnical minorities have organized autonomous university 
educational forms, usually in homogenous work formations from a linguistically point of view. 
 Frequently, the boarders of the university educational institutions consider that 
decentralization and the reform of the financing system lead to the growth of the resources 
available for the students and for their high quality professional training; and if certain 
issues come up it is obviously due to the students’ diversity of behaviours.  
 As a conclusion, educational offer for the social work is accessible, but the high 
quality education is for the moment impossible to reach because the main principle is that 
of an education for all and in this context something must be sacrificed. 

The third important question: Is the professional training in social work proper? 
Generally, we might say that IT IS, the students benefit of a proper training, 

because in each university centre the western field experience is used, borrowing the 
successful consecrated verified models either from the Anglo-Saxon space or from the 
Francophone space (even though adjustments researches to the Romanian space are still conducted).  
 The additional issues regarding the acceptability are: (1) the quality of the curricula 
that for a long time has been built taking in consideration the local type personal 
resources4, with over loading tendencies; (2) the theoretical and ideological approaches of 
teaching and learning, accentuating the acquisition of factual knowledge and not the 
competences; (3) the lack of high quality and inter-university5

 Because of this auto financed and decentralized politics that takes an overloaded 
shape of tax collection form, an increasing number of students that beat the previous 
records every year, generates effects that are unrightfully consider as secondary since 
they refer to content issues of the Romanian state universities: inadequate and insufficient 
didactical spaces (for a 1000 students as they are trained on an university year at an 
important university, at the social work specialization, the necessary of seminary classes 
should cover the activity of 40 groups, so 40 classrooms of 35 – 40 mp, a necessary that is 
impossible to fulfill), unfitted material endows for the overcrowded university population 
(the laboratory of speciality cannot be actually organized on sub-groups of 12 – 15 

 circulated learning materials, 
like: supplementary materials and books regarding the standards; (4) the insufficient 
continuous training of the titular professors. 
 More then that, the initial evaluation and quality monitoring systems are formal, 
inadequate or even missing. By law, The National Comity of Evaluation and Academic 
Accreditation, as an authority that subordinated to the Romanian Parliament, due to its 
commission of speciality, has the competency to evaluate, to temporary authorize, 
monitories and give the accreditations for the sections of social work that are all having the 
statute of new founded after the year 1990. A fundamental perspective change regarding 
the evaluation imposes since at this moment an efficient, broad and based on standards 
system of monitoring the quality misses. 

                                                           
4 Without being on observation verified all over, in most of the cases the university curricula has been built by using the existing 
proffesors who were with an already formed profile in a given faculty, and little taking into consideration the exigences of social 
worker profession. See the apartenence of the social work specialization to the diverse faculties as in Table 1, apartenence that 
suggested the different contaminations of the contents due to the social and personal relations ball that work in a small 
group. 
5 The is a specialized literature that circulates at the level of the university centers, but in this case it shows up the risc of 
transforming the specialized training into a sectarian act, a group or even a family one. The use of the whide national 
spread editures imposes as well as inter-university cooperations as points of the institutional developing strategies.  
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students when the number for an annual series is about 350 – 400 students), libraries and 
reduced documentations possibilities (see Art. 24, Al. 2c from the Law 88/1993 – it must 
exist lecture rooms for at list 5% of the total number of students, but this standard cannot 
be observed even for the universities with a population between 25.000 and 30.000 
students – so it should function libraries with 1500 places), a dysfunctional report between 
the professor and the students (the standards obviate a report of maximum 20 students to 
one professor, while in reality there are 100 – 150 students to one professor situation that 
affects the didactical process and of scientific research). Otherwise these exigencies are 
stipulated by the Law 88/1993 that presents in an explicit way the functioning standards for 
the university educational institutions and the measurements that impose in case of 
binding them. 

The fourth important question: Is the initial and continuous professional training 
in social work adjustable? 
Starting from the admirable efforts that are made for the modernizing of the Romanian 
university education, the answer is YES. 
 Yet, as far as the social work field is concerned it rests some issues to be clarified: 
(1) how can be transformed an educational system with precarious resources into a 
successful training form?6 (2) how can be used the university autonomy for the 
construction of social work as a national vocational profession? (3) who validates and 
makes the monitoring and the real7

 And so – in conformity to the Law 288/2004 regarding the organization of the 
university studies, and the G.D. 896/2004 and G.D. 88/2005 regarding the domains and 
the specializations within the university education – for the first time it was established 
Social Work as a domain of the university education

 evaluation of the activities of professional training? (4) 
who establishes the connexion from the offer of initial professional training and the request 
of the labour market? 
 Mean while it can be made an adaptability analyses starting from the Romanian 
university educational restructuring of the university year 2005 – 2006, in the light of the 
European generous principles stated into the Bologna Statement (1999) and of the later 
documents Romania agreed with. 

8

1. Bachelor Degree studies of 3 years and a minimum number of 180 transferable 
study credits. 

 with 4 autonomous specializations. 
As a professional certification there has been established three types of studies’ length, 
each one separated from the others by distinctive procedures of admittance and graduation: 

2. Master of Arts studies of 1 to 2 years, with a number between 60 and 120 
transferable study credits. 

3. PhD studies of 3 years and presenting the thesis in maximum 3 years from the 
graduation of PhD studies.  

                                                           
6 At this point an analyse of content imposes regarding the so called Distance Opened Education / reduced frequency 
education, which actually takes the form of a “Sunday” education (all the activities are compressed and minimalised to 
everybodies detriment and all the meetings happen on weekend), getting closer to the didactical technics specific for the 
masterate. But this form of professional training is recognized through official regulations and expresses one of the 
ways of sorting out the overcrwding of the state universities that found a form of auto financing.    
7 As an example, at the University of Iasi it is established as an internal evaluation form the monitorising of the students 
as well, yet the results of this evaluation  - though aplyed and processed on large samples – has never been made public, 
from reasons easy to understand. 
8 Previous to these regulations, Social Work was considered only as a reference specialisation within social science 
field. 
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Table 2 
FIELD SPECIALIZATION EDUCATION TYPE LENGTH 

SOCIAL WORK 

Social Work With frequency, Reduced 
frequency 
Master 
With frequency, Reduced 
frequency 

6 semesters 
4 semesters 

Social Work Canceling With frequency, Reduced 
frequency 
Master 
With frequency, Reduced 
frequency 

6 semesters 
4 semesters 

Probation With frequency, Reduced 
frequency 
Master 
With frequency, Reduced 
frequency 

6 semesters 
4 semesters 

Communitarian Work With frequency, Reduced 
frequency 
Master 
With frequency, Reduced 
frequency 

6 semesters 
4 semesters 

 
Regarding the educational process, the CNEAA’s specialized commissions and the 

Resort Ministry firmly recommend for the future that certain demands and standards 
regarding the contents, the didactical personnel, the material base etc. must be fulfilled. As 
an example see: 

 Applying the European transferable system of credits as compulsory; 
 Learning an international language of circulation, preferable an official E.U. one; 
 Structuring the Educational9

 Compulsory initiation in informatics and in the scientifically research 
methodology; 

 Plan on categories of disciplines that would insure a 
proper speciality training; 

 Imposing a practical character of the training in social work field; 
 Modernizing education and using titular didactical personnel for the university 

education 
 Insuring in the perspective the activities with young specialized didactical 

personnel (the titular cannot surpass the age of 65 years); 
 Realizing the faithfully, valid, objective evaluation of the activities; 
 Financing from the state budget a minimum of 50% of the Master of Arts places 

(Law 288/2004, Art. 11). 
Certainly, the designated institutions would fully and efficiently contribute to the new 
restructuring and reformatory PROJECT that refers as well to professionalizing the field of 
social work, so that the specialty training to be positively connected to the labour market 
requests and to the social partners’ exigencies as well as to the social development. 

                                                           
9 In order to establish an Educational Plan, the National Evaluation Commission recommends a set of disciplines 
classified as fundamental, field training, compulsory specialisation and optional specialisation – as complementary 
disciplines but the final study list as well as its logic and epistemological succession is an issue that regards more 
universities’ autonomy. Yet, these firm recommendations uphold the idea of national unitary curricula connected to the 
European standards and practices, though sometimes this may be contestable from the point of view of resources, 
interests and local finalities. 
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Abstract 
Our paper is, primarily, the manifestation of a participative attitude of the 

Romanian educational agents in the field of transdisciplinarity. Our research 
sustains the option for a transdisciplinary approach as understood and proposed 
by the UNESCO studies on the future of education in the twenty first century and 
by the scientists of CIRET, Paris. We fully support the opinion of the CIRET 
president, the well-known scientist Basarab Nicolescu, that transdisciplinarity 
represents the answer to man’s eternal desire for the unity of knowledge. The ideal 
framework for the manifestation of this unity of knowledge is the University. We 
believe that in order to materialize this “beautiful dream” that we call 
transdisciplinarity and to avoid converting it into a new post-modern Utopia, it is 
not necessary to create new universities, as the transdisciplinary spirit has been 
alive in the great universities of the world since their establishment. What we need 
to do now is to recover it as a natural manner of interaction with contemporary 
ideas and information.  

The study also presents a part of the Romanian transdisciplinary perspective 
and experience in the field of education.  

“I believe we need to open ourselves up to exchange. Just 
 as Asia opened itself up to Western technology History 

 tells us that we have to reckon with the improbable” 
(E Morin) 

1. Prolegomena to an epistemology of transdisciplinarity in education 

“History tells us that we have to reckon with the improbable…” (E. Morin) Indeed, 
one of the post-modern challenges to reckon with is, no doubt, transdisciplinarity, a vast 
field covered by explicit and implicit meanings.1

                                                           
1 “human knowledge unity and understanding of the present world ” (Nicolescu, 1996, p. 53). 
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In this section, we will raise some issues and overview the main current senses of 
transdisciplinarity on the basis of the specialist literature we have consulted.2

From a certain point of view, to sustain that might seem an exaggeration. We are all 
products of a certain education, culture, history, opportunities and constraints. Education 
plays a fundamental role because it is based on knowledge and, as compared to force and 
fortune, knowledge is the most democratic source of power.

  
We will not insist on the definitions of the domain of transdisciplinarity for the 

following two reasons: 
1.1. The definitions proposed by Nicolescu (1985, 1996) are extremely clear, 

bringing solid scientific arguments not only for researchers in exact sciences but also for 
researchers in humanities. 
 1.2. The quantic physicist’s opinion fortunately concurs with the tendencies in 
pedagogical research that has reunited personalities like Jean Piaget, L. d’Hainaut, 
Federico Maior, Fernando Savater, Jacques Delors, etc. around UNESCO and OCDE 
since the1970s. 

What other field of fundamental human activity could manifest such an acute need 
for transdisciplinarity as the sciences of education?  

This interrogative statement may sound like a rhetorical question, but let us 
remember that the human knowledge that transdisciplinary research aims to unify as its 
utmost purpose, as well as understanding the present world, is determined by education. 
Science itself is the result of human evolution that education has greatly contributed to. We 
can all agree, paraphrazing the famous biblical dictum, that If there is no education, there 
is nothing. The question is if we can say the same about transdisciplinarity.  

3

Can we conclude that transdisciplinarity should be introduced in schools and 
universities as a magical solution for the future of mankind? Not at all. First, because, as 
we know

 By knowledge we understand 
information, abilities, skills, competences that produce a high level of understanding. As 
we hope to prove herein, authentic knowledge is transdisciplinary. We can identify a 
potential syllogism of the relation between transdisciplinarity and knowledge (by extension, 
education): As much transdisciplinarity, as much authentic knowledge and understanding.  

4

Nevertheless, our times need a transdisciplinary education

, transdisciplinarity is not a new discipline or a super-discipline, and it is neither a 
miracle or a magic word that will open the door to a world where all ideals are attained. We 
must see transdisciplinarity as a superior manner of understanding the world from a 
scientific, systemic and holistic perspective, as one of the evident opportunities available to 
foster more harmonious forms of human development. Second, if we transform 
transdisciplinarity into a curriculum component at any level, we would deny its deepest 
meaning: openness, freedom and the power to overcome limits. As the prefix trans- 
indicates, transdisciplinarity concerns that which is at once between, across and beyond 
all disciplines.  

In this “era of disciplinary big bang”, there remains an obsessive potential question 
for most educators: How can trasdisciplinarity enrich education if not as a discipline? How 
can it enter the conscience of teachers and trainees without being taught in school or 
learned in other institutions? “It cannot, it is pure non-sense”, the specialist in educational 
sciences could say, following the classical rules of causality, which are still valid.  

5

                                                           
2 We have noticed the scarcity of bibliographical references in most of the articles we have managed to study. 
3 Bertea, 2004, pp. 16-18. 
4 Charter of Transdisciplinarity, Article7, in Nicolescu, 1996, pp. 173-174. 
5 It doesn’t means that transdisciplinarity belongs to education. 

 based on a strong 
epistemo-logical platform and methodology. The process of identifying and generating this 
new epistemology of transdisciplinarity in education is very complex and closely connected 
with the methodology of transdisciplinary research, determined by the three pillars of 
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transdisciplina-rity: levels of Reality, the logic of the included middle and complexity.6

 “Reality” designates that which resists our experiences, our representations, 
descriptions, our images or mathematical formalizations. Reality is not only a social 
construction, a consensus of a collectivity, or an intersubjective agreement. It also has a 
trans-subjective dimension, to the extent that one simple experimental fact can ruin the 
most beautiful scientific theory.

 The 
meaning of the three pillars of transdisciplinarity is simultaneously epistemological, 
pragmatic and ontological. These pillars emerge (strong epistemological argument!) from 
the most advanced contemporary sciences, especially from quantum physics, 
mathematics, quantum cosmology and molecular biology. We will present them, making 
reference to Nicolescu’s works.  

7

 “Level of Reality” designates an ensemble of systems that are invariable under the 
action of certain general laws. For example, quantum entities are subordinate to quantum 
laws, which depart radically from the laws of the macrophysical world. Two levels of 
Reality are different if, while passing from one to the other, there is a break in the laws and 
a break in fundamental concepts (e.g. causality). The discontinuity that is manifest in the 
quantum world is also manifest in the structure of the levels of Reality, which does not 
prevent the two worlds from co-existing. The levels of Reality are radically different from 
the levels of organization, as these have been defined in systemic approaches.

 

8

The “logic of the included middle”, which comprises knowledge of the coexistence 
of the quantum world, the macrophysical world and the development of quantum physics, 
has led to the upheaval of what were formerly considered to be pairs of mutually exclusive 
contradictories (A and non-A): wave and corpuscle, continuity and discon(-)tinuity, 
separability and nonseparability, local causality and global causality, etc. The dispute 
provoked by quantum mechanics consists in the fact that the pairs of contradictories it 
generates are actually mutually contradictory when they are analyzed using the classical 
logic and its axioms.

 Levels of 
organization do not presuppose a break with fundamental concepts: several levels of 
organization appear at one and the same level of Reality. 

9 Quantum logic has modified the second axiom of classical logic – 
the axiom of non-contradiction – by introducing non-contradiction with several truth values 
in place of the binary pair (A, non-A). Stéphane Lupasco10 has shown that the logic of the 
included middle11 is the true logic, formalizable12 and non-contradictory. The third 
dynamic, that of the T-state, is exercised at another level of Reality, where that which 
appears to be disunited (wave or corpuscle) is in fact united (quanton), and that which 
appears contradictory is perceived as non-contradictory.13

The T-term is the key (in) to understanding indeterminacy: being situated on a 
different level of Reality than A and non-A, it necessarily induces an influence of its own 
level of Reality upon its neighbouring and different levels of Reality. The laws of a given 

  

                                                           
6 Nicolescu, 1985, pp. 101-105. 
7 Nicolescu, 1985, pp. 103. 
8 Nicolescu and Voss, 1998, pp. 94 –103. 
9 The axiom of identity (A is A), the axiom of non-contradiction (A is not non-A), the axiom of the excluded middle 
(There exists no third term T which is at the same time A and non-A). Under the assumption of the existence of a single 
level of Reality, the second and third axioms are obviously equivalent (Nicolescu, 2000). 
10 Lupasco, 1987, p. 49. 
11 Axiom of the included middle: there is a third term T, which is at the same time A and non-A.  
In order to obtain a clear image of the meaning of the included middle, we can represent the three terms of the new 
logic as: A, non-A, and T, and the dynamics associated with them by a triangle in which one of the vertices is situated at 
one level of Reality and the other two vertices at another level of Reality. If one remains at a single level of Reality, all 
manifestation appears as a struggle between two contradictory elements (example: wave A and corpuscle non-A). 
12 With three values: A, non-A and T. 
13 Nicolescu, 1985, p. 103. 
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level are not self-sufficient to describe the phenomena occurring at the respective level.14

The open structure of the unity of levels of Reality is in accord with one of the most 
important scientific results of the 20

 
The logic of the included middle is the privileged logic of complexity, in the sense that it 
allows us to cross the different areas of knowledge in a coherent way, by enabling a new 
kind of simplicity. It does not abolish the logic of the excluded middle: it only constrains its 
sphere of validity.  

th century concerning arithmetic, namely the theorem of 
Kurt Gödel.15 Nicolescu16 emphasizes the Gödelian unity of the world in order to 
understand the complexity of Nature. His scientific and rigorous answers to essential 
questions17 describe the coherence between the levels of Reality by an iterative process 
containing the following stages: 1. A pair of contradictories (A, non-A) situated at a certain 
level of reality is unified by a T-state situated at a contiguous level of Reality; 2. In turn, this 
T-state is linked to a couple of contradictories (A’, non-A’) situated at its own level; 3. The 
pair of contradictories (A’, non-A’) is, in its turn, unified by a T-state situated at a different 
level of Reality, immediately contiguous to that where the ternary (A’, non-A’, T) is found. 
The iterative process continues indefinitely until all the levels of Reality, known or 
conceivable, are exhausted18

This structure has considerable consequences for the theory of knowledge because 
it implies the impossibility of a complete theory, closed in upon itself: “In effect, in 
accordance with the axiom of non-contradiction, the T-state realizes the unification of a 
pair of contradictories (A, non-A), but it is also associated with another pair of 
contradictories (A’, non-A’). This signifies that, starting from a certain number of mutually 
exclusive pairs, one can construct a new theory which eliminates contradictions at a 
certain level of Reality. This theory is only temporary because it inevitably leads, under the 
joint pressure of theory and experience, to the discovery of new levels of contradictories 
situated at a new level of Reality, a process that will continue indefinitely without ever 
resulting in a completely unified theory. The axiom of non-contradiction is increasingly 
strengthened during this process. In this sense, we can speak of an evolution of 
knowledge that encompasses all the levels of Reality: knowledge which is forever open.”

. That means that the action of the logic of the included 
middle on the different levels of Reality induces an open Gödelian structure of the unity of 
levels of Reality. 

19

Nicolescu demonstrated that the implications of Gödel’s theorem have considerable 
importance for all modern theories of knowledge. The Gödelian structure of the unity of 
levels of Reality associated with the logic of the included middle implies that it is 
impossible to construct a complete theory to describe the passage from one level to the 
other and, a fortiori, the unity of the levels of Reality. If it does exist, the unity linking all the 

 

                                                           
14 The entire difference between a triad of the included middle and an Hegelian triad is clarified by considering the role 
of time. In a triad of the included middle, the three terms coexist at the same moment in time. On the contrary, each of 
the three terms of the Hegelian triad succeeds the former in time. This is why the Hegelian triad is incapable of 
accomplishing the reconciliation of opposites, whereas the triad of the included middle is capable of it. In the logic of 
the included middle, the opposites are rather contradictory: the tension between contradictories builds a unity which 
includes and goes beyond the sum of the two terms. The Hegelian triad would never explain the nature of 
indeterminacy. 
15 “Gödel’s theorem tells us that a sufficiently rich system of axioms inevitably leads to results which would be either 
undecidable or contradictory” (Nicolescu, 2000, p. 133). 
16 Nicolescu, 2000, pp. 127-158. 
17 What is the nature of the theory which can describe the passage from one level of Reality to another? Is there truly a 
coherence, a unity of the totality of levels of Reality? What is the role of the subject-observer of Reality in the dynamics 
of the possible unity of all the levels of Reality? Is there a level of Reality which is privileged in relation to all other 
levels? What is the role of reason in the dynamics of the possible unity of knowledge? What is the predictive power of 
the new model of Reality in the sphere of reflection and action? Finally, is understanding of the present world possible?  
(Nicolescu, 2000, p. 133). 
18 Nicolescu, 2000, p. 134. 
19 Nicolescu, 2000, p. 136. 
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levels of Reality must necessarily be an open unity. The coherence of this unity is oriented 
as follows: there is an arrow associated with all transmission of information from one level 
to the other. Consequently, if coherence is limited only to the levels of Reality, it is stopped 
at the highest level and at the lowest level: “The highest level and the lowest level of the 
unity of levels of Reality are united across a zone of absolute transparency. But these two 
levels are different; from the point of view of our experiences, representations, 
descriptions, images, and mathematical formalizations, absolute transparency functions 
like a veil. In fact, the open unity of the world implies that what is below is the same as 
what is above. The isomorphism between above and below is established by the zone of 
non-resistance. Quite simply, the non-resistance of this zone of absolute transparency is 
due to the limitations of our body, especially of our sense organs, limitations that apply 
regardless of the instruments of measure used to extend these organs. The zone of non-
resistance corresponds to the sacred, that is to say to that which does not submit to any 
rationalization.”20 (Fig. 1) 
 

 
 

The unity of levels of Reality and its complementary zone of non-resistance 
constitutes the transdisciplinary Object. A new Principle of Relativity emerges from the co-
existence of complex plurality with open unity: no one level of Reality constitutes a 
privileged place from which one is able to understand all the other levels of Reality. A level 
of Reality is what it is because all the other levels exist at the same time. This Principle of 
Relativity generates a new perspective on religion, politics, art, education, and social life.  

In the transdisciplinary vision, Reality is not only multi-dimensional but also multi-
referential. The different levels of Reality are accessible to human knowledge thanks to the 
existence of different levels of perception, which are in bi-univocal correspondence with 
the levels of Reality.  

As in the case of levels of Reality, the coherence of the levels of perception 
presupposes a zone of non-resistance to perception. The unity of the levels of perception 
and its complementary zone of non-resistance constitutes the transdisciplinary Subject. 
The two zones of non-resistance of transdisciplinary Object and Subject must be identical 

                                                           
20 Nicolescu, 2000, pp. 136-137. 
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so that the transdisciplinary Subject can communicate with the transdisciplinary Object: 
knowledge is neither exterior nor interior; it is at the same time exterior and interior.21

Nicolescu has also proposed

  

2. The transdisciplinary model of learning 
22 a transdisciplinary model of learning. This model is 

specific to the so-called exact sciences and offers a new basic scientific vocabulary for 
disciplinarity, multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, as well as guidelines 
for a transdisciplinary evolution of education. He points out23 that the indispensable need 
for bridges between the different disciplines was confirmed by the emergence of 
pluridisciplinarity and interdisciplinarity around the middle of the 20th

It an inspired moment when Nicolescu put together his new theory and the ideas 
from Delors’ UNESCO Report

 century.  
Pluridisciplinarity concerns studying a research topic not in only one discipline but in 

several disciplines at the same time.  
Interdisciplinarity has a different goal from multidisciplinarity. It concerns the transfer of 
methods from one discipline to another. Like pluridisciplinarity, interdisciplinarity overflows 
the disciplines but its goal still remains within the framework of disciplinary research.  
As the prefix trans- indicates, transdisciplinarity concerns that which is at once between 
disciplines, across different disciplines, and beyond all disciplines. Its goal is 
understanding the present world and the unity of knowledge.  

Transdisciplinarity entails both a new vision and a lived experience. It is a way of 
self-transformation oriented towards the knowledge of self, the unity of knowledge, and the 
creation of a new art of living. The emergence of a new culture capable of contributing to 
the elimination of the tensions that menace life on our planet will be impossible without a 
new type of learning that takes into account all the dimensions of the human being. A 
viable education can only be an integral education of the human being.  

24

The different teaching locations that exist are encouraged to create workshops 
(ateliers) of transdisciplinary research (free from any ideological, political, or religious 

, emphasizing and enlightening the four pillars of a new 
education: learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be 
(See ADDENDUM I). 
  In this respect, The International Center for Transdisciplinary Research, CIRET 
(Centre International de Recherches et d'Etudes Transdisciplinaires, Paris), in 
collaboration with UNESCO, elaborated the project “The Transdisciplinary Evolution of the 
University”. 
  The CIRET-UNESCO project was discussed at the International Congress “What 
University for Tomorrow?” (Monte Verità, Locarno, Switzerland, April 30 - May 2, 1997) 
and concluded by adopting the Declaration of Locarno, which is valid not just for 
universities but also for other educational institutions.  
 The Declaration includes the following main proposals: 

a) Creation of institutes for the research of meaning 
Because the most complex key-problem of the transdisciplinary evolution of learning is 
that of the teaching of teachers, Universities must fully contribute to the creation and 
operation of bona fides ‘Institutes for the Research of Meaning.’  

b) Time for transdisciplinarity 
It is recommended to devote 10% of the teaching time for each discipline to 

transdisci-plinarity. 
c) Creation of workshops on transdisciplinary research 

                                                           
21 Nicolescu, 2000, p. 137. 
22 Nicolescu, 1996, pp. 153-165 and Nicolescu, 2004, pp. 104-106. 
23 Nicolescu, 1996, pp. 48-57. 
24 Delors, 1996. 
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control), comprising researchers from all disciplines. It is a matter of gradually introducing 
researchers and creators (e.g. musicians, poets, artists) from outside the traditional 
teaching locations to specific projects in order to establish a viable dialogue between 
different cultural approaches. It is recommended that co-direction of each atelier be 
ensured by a teacher of exact sciences and one of humanities or arts, each being selected 
by an open process of co-optation. 

d) Creation of centers of transdisciplinary orientation 
The purpose of the Centers of transdisciplinary orientation will be to foster vocations 

and enable the discovery of the potential in each person.  
e) Transdisciplinarity and cyberspace: Pilot centers 
Pilot centers are recommended to encourage and develop all technical means 

available in order to provide emergent transdisciplinary education with the requisite 
universal dimension and, more generally, to promote the public domain of information. In 
this respect, it is also highly recommended to develop pilot experiences based on the 
extension of networks, such as the Internet, and ‘invent’ the education of the future by 
ensuring planet-wide activity and continuous feedback, thereby establishing interactions at 
the universal level. 

f) Creation of an itinerant UNESCO Chair and of transdiciplinary doctoral theses 
It is recommended that UNESCO create an itinerant chair, if possible in 

collaboration with the University of the United Nations (Tokyo), which will organize lectures 
involving the entire community and enabling it to be informed about transdisciplinary ideas 
and methods. The creation of an Internet site, which would prepare the international and 
university community for a theoretical and practical discovery of transdisciplinarity, could 
support this chair. The aim is to put everything in place so that the seed of complex thought 
and transdisciplinarity can be applied to the future structures and programs of learning.  

Doctoral theses in subjects with a clear transdisciplinary orientation have to be 
allowed. This transdisciplinary Ph.D. could have both the labels of the respective 
University and of UNESCO. 

g) Development of responsibility 
It is recommended that universities resort to the framework of a transdisciplinary 

approach, notably to the philosophy of nature, philosophy of history and epistemology, with 
the goal of developing creativity and a sense of responsibility in the leaders of the future. It 
must introduce courses at all levels in order to sensitize students and awaken them to the 
harmony between beings and things. These courses should be founded on the history of 
science and technology, as well as on the multidisciplinary themes of today, especially 
cosmology and general biology. This will accustom students to reflecting upon things 
within context and with clarity, with a view to industrial development and technological 
innovation and in order to ensure that applications will not contradict the ethics of 
responsibility relating to other human beings and the environment. 

h) Transdisciplinary forums 
In order to reconcile two artificially antagonistic cultures – scientific culture and 

literary or artistic culture – and to make mentalities evolve, it is recommended that learning 
places organize transdisciplinary forums including history, philosophy and sociology of 
science, and history of contemporary art. 

i) Pedagogical innovation and transdisciplinarity 
It is essential to perform the follow-up of the results of experiences representative 

for pedagogical innovation linked to the transdisciplinary approach in teaching. The 
learning places must encourage and stimulate publications that record and analyze the 
major examples of innovative experiences. 

j) Regional ateliers and transcultural Internet forums 
It is recommended to organize regional ateliers for transdisci-plinary research, 

including the application of a transcultural, transreligious, transpolitical and transnational 
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view. Special effort must be made to organize these ateliers in, or in close collaboration 
with, developing countries. Of particular interest is the organization of Internet-based 
forums with teachers and students from countries involved in religious, cultural, political or 
national conflicts, as the transdisciplinary approach also constitutes a science and an art of 
dialogue. 

Some conclusions contained in the Declaration of Locarno: 
If learning places intend to be valid actors in sustainable development, they must 

first recognize the emergence of a new type of knowledge: transdisciplinary knowledge 
(our emphasis). The production of this new type of knowledge implies a necessary 
multidimensional opening towards: 

 civil society; 
 other places of production of new knowledge (e.g. private institutions and 

laboratories, industrial companies, non-profit organizations, etc.); 
 cyber-space/time; 
 universality; 
 a redefinition of values governing the existence of learning itself. 

3. Towards a transdisciplinary model of Education 

  From our point of view, Nicolescu’s transdisciplinary model of Reality could have 
important consequences for the evolution (revolution25) of Education as epistemological 
support in the re-construction of a new type of knowledge, learning and understanding 
despite the fact that this reform of our way of thinking, which itself requires a reforming of 
education, is not happening anywhere even though it is needed everywhere.26

e) Can we contend (and prove) that this ternary structure (objective Education, 
subjective Education, trans-Education) of transdisciplinary Education defines living 
Education

  

3.1. Some important questions to ask and answer 
a) Has transdisciplinary Education a ternary structure? Can we distinguish these 

three major aspects of Education in accordance with the transdisciplinary model of 
Reality? 

(a.1.) Objective Education, connected with the natural properties of the 
transdisciplinary Object of Education 

(a.2.) Subjective Education, connected with the natural properties of the 
transdisciplina-ry Subject of Education 

(a.3.) Trans-Education, connected with a similarity to Nature that exists between 
the transdisciplinary Object and the transdisciplinary Subject. 

b) Does Trans-Education concern the domain of the sacred too? 
c) Is Objective Education subject to subjective objectivity (subjective to the extent 

that the levels of Reality are connected with the levels of perception)? 
d) Is Subjective Education subject to objective subjectivity (objective to the extent 

that the levels of perception are connected with the levels of Reality)? 

27

                                                           
25Educational revolution was heralded as imminent as early as the 1970s (See Cornish, The Coming Revolution in 
Education, 1977 ), while the most frequently used syntagm in Delors’ UNESCO Report (1996) is learning society.   
26 Morin, 1997. 
27 This Education is living because it is there that life is present in all its forms and because its study demands the 
integration of lived experience. Transdisciplinarity entails and requires both a new vision and a lived experience. The 
three aspects of Education must be considered simultaneously in terms of their inter-relation and their conjunction 
within all the phenomena of living Nature (Nicolescu, 2000, p. 157). 

?  
f) Does living Education require a new transdisciplinary methodology? 



Transdisciplinaritate 
Transdisciplinarity and education 289 

   

We strongly believe that if an “attempt to elaborate a new Philosophy of Nature, a 
privileged mediator of a dialogue between all the areas of knowledge, is one of the highest 
priorities of transdisciplinarity”28

g) Is this the very moment to be concerned with transdisciplinarity? „Indeed, 
because globalization is out of control, it is accompanied by many instances of regression. 
But it is a possibility that could be desirable. Obviously, globalization has a very destructive 
aspect: it generates anonymity, reduces individual cultures to a common denominator and 
standardizes identities. However, it is also a unique opportunity to promote communication 
and understanding between the peoples of the planet's various cultures and encourages 
their blending.”

, then an attempt to elaborate an epistemology and an 
axiology of transdisciplinary Education is also a high-level priority. Transdisciplinary 
education is founded on the inexhaustible richness of the scientific spirit, which is based 
on questioning and the refusal of a priori answers and contrary-to-fact certainty. It also 
reevaluates the role that intuition, the imaginary, sensitivity and the body have in the 
transmission of knowledge. 
If the University intends to be a valid actor in sustainable development, it has first to 
recognize the emergence of a new type of education, i.e. transdisciplinary education.  

29

 Following Edgar Morin’s framework of contemporary world complexity, it is 
essential to consider the unity of diversity and the multiplicity of the unit: “We tend too 
much to overlook the unity of mankind, when we see the diversity of cultures and customs 
and to dismiss the diversity when we see the unity. The real problem is being able to see 
one in the other; after all, the nature of mankind lies precisely in this potential for diversity, 
which cannot call into question the unity of mankind from an anatomical, genetic, cerebral, 
intellectual and affective point of view. It is easy to see, then, that the general and the 
particular are not conflicting since the general itself is singular. The human race is singular 
compared with other species, yet it produces multiple singularities. Our universe itself is 
singular, yet it produces diversity. One must always be able to think of the unit and the 
multiple; if not, minds incapable of considering the unity of the many and the multiplicity of 
the unit will inevitably promote a unity that standardizes and multiplicities that withdraw into 
themselves.”

  
h) How can we overcome the great distance between traditional education and the 

new transdisciplinary approach?  

30

i) The unity of the many and the multiplicity of the unit? As it is known, Nicolescu
 

31

We will try to explain using an amazingly genuine association

 
recommends to establish in every educational institution, especially in universities, 
transdisciplinary research workshops that will reunite students, teachers and specialists 
from several domains. What is interesting is that the formula itself, both complementary 
and potentially antagonistic, is a complex one, as it poses the question of how we should 
examine the way in which the participants in these workshops relate to each other.  

32 inspired by Morin33

                                                           
28 Nicolescu, 2000, p. 158. 
29 Morin, 1997. 
30 Morin, 1997. 
31 Nicolescu, 1999, pp. 162-163. 
32 Amazement and complexity are transdisciplinary. 
33 Interview conducted by Anne Rapin. 

, 
which refers to the formula and values of the Republican trinity, namely Liberty, Equality, 
Fraternity. The three terms are also complementary and antagonistic: “Liberty on its own 
quashes equality and even fraternity. Once imposed, equality destroys liberty without 
achieving fraternity. As for fraternity, which cannot be decreed, it must regulate liberty and 
reduce inequality. It is a value which, in fact, is based on one’s own relationship with the 
general interest, in other words, citizenship in its deepest sense. As soon as the spirit of 
citizenship crumbles, as soon as we cease to feel responsible for - and united with - those 
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around us, fraternity is done for. These three notions are therefore very important.” 
Contraria sunt complementa… 

From a pragmatic perspective, these transdisciplinary research workshops can 
become a reality more easily and efficiently if we framed them into a permanent education 
structure, as transdisciplinary education brings a new perspective on the more and more 
acute need for education throughout our life and everywhere outside our professional life.34  
 
 

 
Figure 2 

3.2. Principles and main directions35

                                                           
34 “A specific issue is raised by transdisciplinary education outside professional life. In a balanced society, the frontier 
between spare time and learning time will gradually fade away. The revolution of the computer science can play a 
significant role in our lives, transforming learning into entertainment and entertainment into learning. The 
unemployment issues, especially regarding the young, will definitley find unexpected solutions. In this context, the 
associative activity will play an important role in transdisciplinary education throughout our entire life.” (Nicolescu, 
1999, p. 163). 
35 Delors, 1998. 

 
a) Emergence of designing and building our common future 
b) Looking ahead: new times, fresh fields 
c) “Dematerialization” of work 
d) Global interdependence and international cooperation 
e) Education for a multicultural world 
f) Seeking out educational synergies 
g) Learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be 
h) Active self-reliance  
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i) Lifelong learning 
j) Universal communication 
k) Promotion of information and learning societies36

3.3. Tensions to be overcome

 
l) Teachers as main agents of change 
m) Bringing the joy of discovery 
n) Understanding the world 
o) Understanding ourselves  

37

(1) Object vs. Subject 
 

(2) global vs. local 
(3)  universal vs. individual 
(4) tradition vs. modernity 
(5) long-term vs. short-term considerations 
(6) need for competition vs. concern for equality of opportunities 
(7) expansion of knowledge vs. human capacity to assimilate it 
(8) knowing vs. understanding 
(9) pragmatic vs. value  

(10) mind/reason vs. feeling; imagination and intuition 
(11) spiritual vs. material. 

3.4. Current issues 
(1) Clarification of transdisciplinary terminology 
(2) Epistemological rigor 
(3) Sustainability of transdiciplinary research and education. 

4. The Romanian perspective and transdisciplinary experience38

a) The intradisciplinary perspective focused on rigorously separated disciplines, 
adapted to the specificity of the didactic logic. 

 

4.1. The transfer of transdisciplinarity from the context of research to the context 
of education  

4.1.1. The meanings of intra-, inter- and transdisciplinarity 
Transferred from the field of research to the field of educational practices, the two 

perspectives have led to several types of inter- and/or transdisciplinary education: 

b) The pluridisciplinary or thematic perspective, where the themes or work 
assignments are approached through several disciplines, each operating from 
different but compatible angles, internal logic and methodology. 
c) The interdisciplinary perspective, the most adequate in Romania39

                                                           
36 This technological revolution is vital for an undertanding of our modern world, as it is creating new forms of 
socialization and new types of individual and collective identity. The expansion of information technologies and 
networks tends to encourage communication with other people and reinforce trends against isolation. 
37 Delors, 1998, pp. 16-18. 
38 We are convinced that different universities and institutions can give different answers to these questions, not necessarily as a result of mentality or culture differences. This is also 

the reason why we will not generalize. On the contrary, we will present some instances of our experience, a brief of what a Romanian transdiciplinary team has 

achieved in the field of transdisciplinarity. 
39 Antonesei, 2002. 

, approaches 
complex phenomena and processes, contributes to the creation and assimilation of 
a unitary methodology of the learning process and to the development of integrative 
thought, which is instrumental in the achievement of the unity of knowledge. This 
perspective has manifested itself in the following directions and with the following meanings: 
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- intradisciplinary correlations was understood as a kind of “first-level”, elementary 
interdisciplinarity; 
- conceptual interdisciplinarity, an approach initiated in the early 1970s in 
integrated sciences, is a common concept that defines the so-called cohesion 
knots; 
- methodological interdisciplinarity makes use of the formative virtues of 
transferring methods between different disciplines and the common methodologies 
of science; 
- axiological interdisciplinarity (the highest possible level of interdisciplinarity in 
education) refers to the transfer of values from one discipline to another and the 
complicated process of converting values into behavioral patterns; it can contribute 
to structuring patterns of attitudes and behavior in a genuine and multidimensional manner; 
- limitrophic interdisciplinarity (or hybridization) is specific to scientific research, 
creating the boundary disciplines; it can be useful especially in academic education; 
- integrative interdisciplinarity40

d) The transdisciplinary perspective referred, until the mid 90s, to the manner of 
applying reality search processes, especially complex phenomena and processes, 
from the epistemological perspective. From the didactical perspective, 
transdisciplinarity has become the key to supporting and promoting the new types 
of education, especially the education for change. Its main advantage is that it 
determined great changes in the trainee’s personality.  

 We should mention that the Romanian education system currently lacks educators 
of inter/transdisciplinary formation, due to the structure of academic education based 
mainly on mono/double (conditioned) specialization.  
 In order to succeed in developing experts for inter/transdisciplinary activities, 
specific pedagogical objectives and assessment tools have been established for 
interdisciplinary modules and learning methodologies.  

4.1.2. The New Romanian National Curricula, which have introduced the concept of 
transdisciplinarity (with its various meanings) even at the pre-academic level, aims at 
endowing the student with a structured assembly of functional knowledge. They mark the 
shift from an encyclopedic type of knowledge to a culture of contextualized action. This 
has led to the organization of the school programs in a structure that allows teachers to 
focus on the development of students’ competences and ensure the correlation of the 
learning content with these competences (See ADDENDUM 2, Outcomes of pre-academic 
education in Romania). 

By defining these outcomes we have also structured the general mission of 
secondary education in Romania, which is presented below: 

 has transformed the research processes and 
consequen-tly marked new territories of knowledge and culture, including the 
sciences of education.  

 Giving priority to the learning process and students’ interests; 
 Focusing the teaching efforts on generating and developing basic functional 
competences requiered to continue the education process and enter the labor market; 
 Ensuring gradual diversification of the curriculum offer according to branches, 
profiles, and specializations and multiplying students’ opportunities for choice; 
 Defining secondary education as a provider of educational services, where 
students are permanently and directly involved in building their own study itinerary; 
 Focusing the teacher on the roles of organizer and mediator of the learning process; 

                                                           
40 It generated, in the decades following World War II, disciplines and theories such as the cybernetic science (Wiener), 
the theory of information (Shannon), the theory of general systems (Van Bertanlaffy), structuralism and semiotics. 
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 Increasing the responsibility of secondary education to its beneficiaries and the 
civil society; diversifying its involvement in the local community; 
 Switching from universalistic knowledge to functional knowledge adapted to the 
out-comes of each specialization. 

 
The current school curricula highlight the importance of increasing the students’ role 

in their own development. This demonstrates that focus on objectives and competences is 
the only way to make the slogan focus on the student meaningful. 

The design of the competence-based curricula welcomes the transdisciplinary 
orientation, which states that the transfer and use of knowledge and skills are achieved in 
new and dynamic contexts. The education plan has been conceived in order to produce 
the programs required for the integration of disciplines and the correlation of the learning 
content in the following manner: 

 Mother tongue – foreign languages – history of culture 
 Physics – chemistry – biology 
 Mathematics – computer science 
 History – geography – civic culture 
 Psychology – pedagogy – philosophy – sociology – economics – logic 
 Esthetic education – music – painting 
 Sports – anatomy – psychology/sociology – pedagogy (applied to sports). 

4.1.3. New didactics 
 The existence of curricula focused on students’ achievements has determined 
major changes in the didactics of every discipline. The table below contrasts the general 
characteristics of the teaching-learning process in the traditional and the current didactics. 
 

Criteria 
 

Strategies focused  
on teaching 

Strategies focused on learning 

Student’s role 

Follows the teacher’s lecture, 
presentation, explanation 

Expresses personal points of view 

Tries to memorize and replicate 
information 

Exchanges ideas with the others 

Accepts ideas and information 
passively 

Gives arguments; asks himself and 
others questions in order to understand 

Works in isolation Cooperates in solving problems and 
completing assignments 

Teacher’s role 

Presents, lectures Facilitates and monitors learning 
Imposes information  
and points of view 

Helps students understand and explain 
their personal points of view 

Considers himself an 
authority/an “official” and 
manifests himself as such 

Is a partner in learning 

How study is 
achieved 

Through memorizing and 
replicating information, using 

“classical” examples 

Through developing intellectual and 
practical skills and competences 

By competition between 
students, aimed at establishing 

a hierarchy 

Through cooperation 

Assessment 
Measures and evaluates 

knowledge 
Measures and evaluates competences 

(what the student can do with  
what he knows) 
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Criteria 
 

Strategies focused  
on teaching 

Strategies focused on learning 

Emphasizes aspects related to 
quantity (how much information 

the student possesses) 

Emphasizes aspects related to quality 
(values, attitudes) 

Classifies students Ensures that each student achieves 
progress 

4.1.4. The alternative manuals (textbooks): opportunities for diversifying the didactic 
approach  
 The alternative manuals is indicative of school normalization (alternative manuals 
also existed between the two world wars in Romania). They are necessary and 
recommended given that students are not identical, and neither are teachers. Having the 
possibility of choice, the students and teachers themselves can choose the most adequate 
textbooks and teaching materials.  
 The essential differences between the traditional and the modern manuals are 
shown in the table below: 
 

Traditional manual Modern manual 
Operates a rigid selection of contents that 
result in a fixed amount of information  and 

leads to a mechanical learning process 

Operates a permissive selection of 
contents that results in a variable amount 
of information and gives the student and 

the possibility to create 
Presents standard and universally valid 
information as a closed system and as a 

purpose in itself 

Presents information in order to stimulate 
open interpretation and form 

competences, values and attitudes 
Encourages a teaching style based on 
memorizing and replicating information 

Encourages a teaching style based on 
understanding and explaining  processes 

Represents a mechanism aimed at creating 
stereotypes. 

Represents a mechanism aimed at 
stimulating critical thinking. 

5. Romanian educational transdisciplinary experiments 

5.1. The School of Reform 
A generous program meant to sustain the education reform in Romania, 

coordinated and financed by the Center Education 2000+ in Bucharest41

                                                           
41 The Center Education 2000+ is a non-governmental organization, founded by the Open Society Foundation. The 
main objective of the programs initiated by the Center Education 2000+ was to develop models of implementing reform 
in Education at local level, models that can be then multiplied at national level, thus making easier the visible impact at 
the level of the whole educational system in Romania. This was the specific objective carried out with the support of the 
Ministry of National Education within the framework of a cooperation protocol between Education 2000+ Center and 
the ministry. The process of implementation started in 1999, at first in 8 centres selected by open contest out of a 
number of projects drafted by local School Inspectorates, Teaching Staff Centres (CCDs), Training Departments in 
local Universities and Pedagogical Colleges. These institutions became partners in the framework of the Program 
Education 2000+. The program is being implemented in the districts of Cluj, Galati, Iasi, Timis, Constanta and 
Hunedoara as well as in Bucharest.   

gave us the 
opportunity to participate in offers and auctions of educational programs and then in 
experiments and applications where, as an institution of pre-service and in-service teacher 
training, we discussed key-concepts, such as the new national curriculum, school 
development, strengthening school-community relation-ships and developing cooperation 
between the main institutions in education. 
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The outcome was a number of team-projects, promoted by the representatives of 
the Training Departments of universities, the Pedagogical College, the School Inspectorate 
and the Teaching Staff Center. This was intended to be a School of Reform for a college of 
cutting-edge didactics, active learning and transdisciplinarity that prepares future 
innovative school-masters and teachers. The studies and projects already developed 
under the coordination of the Regional Resource Center Education 2000+42

This is not a new classroom subject matter, but a natural manner of interaction 
between fundamental ideas and information in the field of transdisciplinarity and a certain 
option for a new kind of education, as understood by UNESCO studies on the future of 
education in the first century of the 3

are an 
eloquent proof that it is second nature to school masters and teachers in the Cluj district to 
apply transdisciplinary methodology. 

We have thus experienced a new kind of education that responds to the imperative 
of consciousness raising and the need for the development of a sense of participation in 
shaping one’s future. We continuously encourage the elaboration and affirmation of 
original opinions, the selection of rational solutions to problems and responsible debates of 
ideas. To this we may add the social dimension, the value of team work, the ability to 
appreciate different points of view and the recognition of the way in which experience can 
influence our attitudes and perceptions. In a society where the dimension of change 
remains unprecedented during the history, we have chosen the transdisciplinary 
perspective on education.  

rd millennium43, as well as by the International Center 
for Transdisciplinary Research in Paris44

The universities were made up of trainers from our country and from abroad. Their 
contribution was instrumental not only in the design of the workshop plans, but also 
through the opportunity they offered to analyze the Romanian educational environment 

, whose President is Basarab Nicolescu. 

5.2. “Education 2000+” summer schools 
In the context of the above mentioned objectives and actions, the Summer Schools 

2000-2002, which took place at Holiday Inn Hotel, Sinaia, benefiting from excellent 
facilities and logistics, have played an important role. They have put to effect the program 
area Pre-service and in-service training and focused on student-centered learning, 
improving classroom atmosphere, using new methods and developing support materials 
as resources for students and teachers.  

The themes approached were related to what is new in the teaching of the 
Romanian language and literature, History, Mathematics, Sciences and in the teaching 
process from a transdisciplinary approach in primary and secondary schools. The overall 
objective of the workshops was to strengthen teachers’ competencies and skills, while the 
main specific objective was to train a professional corpus of “resource teachers” in new 
teaching methods and techniques, implementation of the curricular reform and subject 
didactics. The workshops highlighted those methods and techniques that enhance the 
chances to meet international standards in education.  

The presentations and training sessions tackled topics such as international trends 
in teaching various subject matters, interactive teaching and cooperative learning, 
evaluation of students’ skills of effective learning, developing teachers’ capacity to 
anticipate methods of experience acknowledgement.  

The program of the Summer Schools included various types of activities: 
presentations, debates, round table talks, projects on new trends in the assessment of the 
teaching-learning activity. Each session of the Summer school spanned over 48 hours 
distributed over a week.  

                                                           
42 Bertea, 2003, pp. 14 -107. 
43 Delors, 1996.  
44 http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret 

http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret�
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and the ways and means of improving it. The evaluation was to be carried out over the first 
semester of the school year 2001-2002, by experimenting in class the practices acquired 
during the Summer School and through the follow-up session held at the Winter 
Transdisciplinary School between 31 January and 4 February.  

The trainees received a Certificate of attendance, issued by the Center Education 
2000+ and approved by the Ministry of National Education.  

5.3. The transdisciplinary classes 
Starting from the requirements of the educational reform and from the priorities of 

the project “Education 2000+”, the “Trans” Summer School aimed to increase the level of 
knowledge and information in the transdisciplinary field, practice specific skills and 
abilities, build on the trainees’ professional experience, foster awareness of 
transdisciplinary issues, heighten motivation in order to apply new knowledge and skills, 
improve communication and interpersonal relations at the group level, and orient the group 
to the coordinates of a team that can approach transdisciplinary issues coherently.  

In this context, the themes dealt with were relevant for the transdisciplinary area: 
class management, theory of multiple intelligence, communication, evaluation, teaching 
styles, teaching/learning methods, self-awareness, group dynamics, planning and 
taxonomy of values.  

The training course was an opportunity for self-development and professional 
development, quick and better learning, for enriching feelings, developing personal and 
professional relations. It also represents the challenge of a new perspective, a starting 
point for new projects in schools, and a chance for long-term collaboration. All in all, it was 
an interesting, agreeable and useful experience and also a contribution to accomplishing 
teachers’ cohesion. 

As a consequence of the Summer School experience, the trainees decided to make 
significant changes in their own in-class activity: to introduce new interactive methods and 
new evaluation methods, to use the information about class management and change the 
learning environment, to use and build on activities that make students work in teams, to 
make a wider use of reflection, awareness, self-awareness, and self-assessment, to 
implement new methods of improving interpersonal communication and student-teacher 
relationships. 

They have all agreed that transdisciplinarity requires responsible, enthusiastic, 
dynamic and creative teachers. They decided also to reduplicate their experience, to keep 
up the dynamism and innovative spirit, to send positive messages and to build a real team 
able to act as a catalyst for social and educational change.  

The transdisciplinary perspective presupposes flexible and humane methods, 
creative and critical thinking skills and a reflexive and inquiring spirit required in the 
assessment of the real training and learning needs that will help teachers and trainers 
customize and contextualize their activity and create solutions to problems.  

The Summer courses of the Education 2000+ Center have brought clarifications 
and agreement of all participants on the concept of a transdisciplinary perspective, being 
an invitation to reflect on what they are heading for: 
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Learning as a destination in a subject-centered classroom 
based on: provision of pre-set and authority-approved 
knowledge, considering a unique intelligence with a 
measurable IQ, information-centered learning in a 
decontextualized approach, a rigid, hierarchical, 
authoritarian structure of class interactions, sequencing of 
teaching materials based on students’ age, subject taught 
in complete isolation, discouragement of free expression 
of opinions, strong preoccupation with standards, 
education seen as a social necessity for a determined 
period of time in order to use a minimum set of acquired 
knowledge for a specific role, teacher-delivered 
knowledge, resulting in a one-way street. 

 
 
 

Learning as a journey in a learner-centered classroom 
where every individual is considered to have a mind that 
works in a specific way, as there are many types of 
intelligence (H. Gardner); the role of education is to 
develop the potential of every student differently; 
competencies necessary for the 21st century are 
developed; stress is laid on how to learn, how to ask 
questions, be open, evaluate new concepts, get access to 
information, what we know and how we create a flexible 
structure, the conviction that there are more than one way 
to learn something; different opinions are part of the 
creative process; abstract theoretical knowledge is 
coupled with experimentation and experiments performed 
outside the classroom; preoccupation is shown for the 
learning environment; lifelong learning is encouraged as a 
prerequisite of the process of contextualized change; 
community absorption and control are encouraged; 
education is seen as a lifelong process, as knowledge 
changes and accumulates in time; teachers and students 
no longer assume roles dissociated from themselves as 
human beings. 

  
They have discussed new topic, such as transdisciplinarity as a new vision of the 

world. This topic, as well as the study of the Transdisciplinary Chart adopted at the First 
World Congress of Transdisciplinarity (Portugal, 1994), have made them reflect on the 
future of the educator and on the new ways of approaching education for the young 
generation of the 21st

5.4. The Regional Resource Center “Education 2000+” 

 century. 

We will present only New didactics in a transdisciplinary perspective, one of the six 
school departments that we have implemented at the Regional Resource Center 
Education 2000+ in Cluj. 

What was our starting point? At first, there was one opportunity, namely the 
programs proposed by the Center Education 2000+ from Bucharest. Then, a challenge 
and a great promise: the Reform of Education in Romania. 
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Who were the participants and what were the admission criteria? Any teacher in the 
country had the chance to participate. The admission to this course presupposed a 
selection of projects on personal development in the field of applied didactics. Since the 
number of places in each class was limited (24), the competition was tight and the 
selection of the candidates rigorous, as they had to prove themselves not only well 
prepared, but also highly motivated. 

The curriculum included the initiation in the theory and practice of active didactics 
and inter/multi and transdisciplinary methods, correlated with the New National Curriculum 
of Romania and based on innovative methods of organizing teaching/learning, stimulation 
of personal creativity, group/class/school management, as well as conflict prevention and 
conflict resolution. We also insisted on active collaboration and communication between 
teaching actors and institutions (students, teachers, parents, local community, informal 
educational factors, the media, etc.) These transdisciplinary schools benefited from the 
contribution and experience of education experts from The United States and Europe and 
from interactive methods of critical thinking, multiple intelligence and educational alternatives. 

The fundamental attribute of these activities resided in their applicable nature, for 
most of the activities were organized and carried-out as workshops, which presupposed 
exercises of project conception, debates, negotiations, communication – areas where the 
Romanian teachers in general still lack experience, due to their initial formation and their 
activity during the communist regime – team work (another deficient area), evaluation and 
self-evaluation. 

Since at present the Romanian school considers students as partners and co-
organizers of their own formation pattern, the teachers attending these courses had to play 
and assume the role of co-partners (of students) and to evaluate the activities from this 
perspective as well. The result was dynamic, persuasive activities, with great impact on 
the projection, organization and evaluation of the didactic activities carried out by the 
participants within the modular workshops. Each participant had to apply the knowledge 
acquired at the transdisciplinary workshops of their schools in their daily school activity, 
being supervised and requested to present their experiments at the beginning of the 
following session of the summer or winter schools. 

The evaluation questionnaire of these workshops indicates that most of the 
participants not only learned and experienced many new concrete things but, above all, 
they had the chance to be inventive, despite the rigorously determined tasks. They also 
discovered the advantage of giving deeper signification to their activities, the pleasure of 
exercise and shared work in groups or teams, and regained and recovered their 
enthusiasm for work. 

5.4. Transdisciplinary workshops at the Faculty of Pshycology and Sciences of 
Education, “Babes-Bolyai” University of Cluj 

Transdisciplinary workshops were introduced in the curriculum of the Faculty of 
Pshyco-logy and Sciences of Education, “Babes-Bolyai” University of Cluj, one of the most 
faimos Romanian universities. International conference organized during a week 
(December 2004) by the dean of the faculty, professor dr. Vasile Chis, and having as 
guest academician Basarab Nicolescu stirred the students’, professors’ and scientists’ 
interest in this very modern topic. It was the beginning…  
  The two-year curriculum presented below is structured from a transdisciplinary 
perspective and can serve as a possible structure for master studies: 

First year of study: 
 Communication 
 Negotiation and communication 
 Group and class management 
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 Prevention and resolution of conflicts in the educational environment 
 Interactive methods 
 Methodology of the projection, organization and evaluation of interactive didactic activities. 
 Presentation and self-evaluation of the interactive didactic project. 
 Second  year of study: 
 Introduction to transdisciplinarity 
 Preliminaries: concepts, meanings, determinations 
 Institutions and representatives 
 Personalities and fundamental texts 
 Transdisciplinary applications: Hands on, La main à la pâte, La salle de 

découverte, L’aprentissage par l’action, Les itinéraires de découverte au 
croisement des disciplines 

 Methodology of the projection, organization and evaluation of educational 
activities from the transdisciplinary perspective. 

 We are also proposing a curriculum for a three-year doctoral program on transdisciplinarity:  
 TD epistemology 
 Workshops on the projection, organization and evaluation of educational 

activities from the transdisciplinary perspective 
 Elaboration of a transdisciplinary project 
 Evaluation of doctoral project. 
In Romania, the principal advantage of transdisciplinary action was the fact that it 

made the participants aware of the need for communication and change (awareness and 
need for communication and change are transdisciplinary attitudes).  
 Obviously, the transdisciplinary school doesn’t claim to prepare transdisciplinary 
experts, as the development of the transdisciplinary study requires time and hard work. 

6. Instead of conclusions 

 To speak about transdisciplinarity and try to apply it in education involves a 
great responsibility, namely the assumption of a new epistemology, of new principles, laws 
and values, and a new methodology – all this supported by a rigorous scientific spirit and 
an open worldview. 

 The mission of transdisciplinarity, i.e. the unity of knowledge and understanding 
the world in its discontinuous harmony, still appears to be an almost impossible beautiful 
dream, a new utopia vs. a new “faith”, or a new apostolate based on the isomorphic 
updating of modern science taken from under the influence of technocrats and economists 
and engaged in the service of a new planetary and cosmic humanism.  

 In spite of possible appearances, transdisciplinarity is not a domain that lends 
itself to cheap digressions by amateurs and neither it is a restricted domain. The scientific 
rigor that grounds its epistemology, vision and practice requires a very thorough 
documentation. Therefore, to be recognized as belonging to this domain one has to be a 
researcher, theoretician or practitioner whose work is based on considerable integrated references. 

 Transdisciplinary research, vision and practice are complex processes that can 
provide solutions to problems of global and long-term impact. 

 Nevertheless, transdisciplinarity is far from being understood and applied in its 
“illuminating” essence, as there are quite many countries, universities and scientific 
institutions that know next to nothing about this revolutionary field of inquiry into the future 
of mankind.  

 The “battle” for transdisciplinarity is at its incipient stage. In order to win, this 
battle will have to be transformed into a revolution and transdisciplinarity could thus 
become a viable solution to revolutionizing knowledge and human life.  
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 Transdisciplinary revolution should begin from inside, in the sense that if in the 
case of exact sciences we can speak of a solid transdisciplinary epistemology, its 
applicability as a methodology in the social sciences still suffers from deficiencies: “ 
Specifically, we need to attain more clarity with respect to levels of reality in the social 
world. Do knowledge and understanding really belong to different levels of reality? What 
about being and having or reason and intuition? Do the anthropocentric and biocentric 
visions and attitudes towards the world belong to different levels of reality?”45

 As we have presented and illustrated herein, two transdisciplinary models have 
already been conceived: one of learning and the other of knowledge as epistemological 
bases for transdisciplinary research and practice.  

  

 Being fascinated by Nicolescu’s theory and the ideas from Delors’ UNESCO 
Report, we are concerned to create a possible transdisciplinary model in education that 
will be able to provide epistemological support for a new type of learning, knowledge and 
understanding. Some important questions to ask and answer (See paragraph 3.1.) 
constitute the starting point in the construction of this framework that will substantiate the 
ternary structure and the methodology of a Living Education.  

 As a complex and genuine association, we have framed this process into a 
lifelong education structure (See Fig.2). 

 We have also mentioned the main current issues in the field of 
transdisciplinarity, such as clarification of TD terminology, epistemological rigor and 
sustainability of TD research and education.  

 We have explained the meanings of intra-, inter- and transdisciplinarity from the 
point of view of Romanian pedagogues and researchers in education. We should specify 
that these meanings only partially coincide with what we understand by transdisciplinarity 
herein, the terms being principally used as names and senses of some didactic methods 
or principles of organization of the content of each discipline that follows the direction 
opened by the UNESCO research group, coordinated by Louis D’Hainaut46 and summa-
rized in the figures you can compare accessing the following on-line address: http://nicol. 
club.fr/ciret/bulletin/b18/b18c12.htm. 

 In addition, we have discussed the main tendencies and achievements related 
to a transdisciplinary vision in the Romanian education after the December 1989 Revolution.  

 One can easily observe that there existed and still exists interest in interactivity 
and integration of disciplines and that these steps are made from a disciplinary approach. 
As a result, we could speak of a fragmented interactivity in the current education in 
Romania, as each educational factor tries individually to do their best in their well-delimited discipline.  

 The problem is that the learning content should also be conceived in this 
manner, which is not the case although one cannot deny the significant changes in the 
curriculum and in the Romanian didactics.  

 Therefore, we can only speak of a pedagogically based transdisciplinarity rather 
than an epistemologically based transdisciplinarity. On this view, the meanings we assign 
to the concepts are close to those summarized by Max Neef in the sense that what the 
Romanian pedagogues and researchers call “intra-/multi-/pluri-/interdisciplinarity” could be 
categori-zed as weak transdisciplinarity. In reality, we can approve of the idea that 
everything that is practical transdisciplinarity in the general system that is divided into 
disciplines can only be characterized as weak transdisciplinarity.  

 Strong transdisciplinarity occurs only in fundamental research and as 
epistemological basis. Moreover, we believe that genuine transdisciplinarity is an ideal, a 
challenge, or what Goethe named “the feeling of wonder through contemplative looking, in 
which the scientist would come to see God in nature and nature in God”47

                                                           
45 Max-Neef, 2005, p.11. 
46 D’Hainaut, 1979, p. 210. 
47 Max-Neef, 2005, p. 6. 
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Terminologia ca ºtiinþã 
interdisciplinarã ºi dinamica lingvisticã 

Nicoleta BOTEZ  
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 Abstract 
 The paper deals about the terminology as an interdisciplinary science and its 
role in the dynamic of languages. One part of the terminology is constituted by the 
system of scientific terms or specialized words and the creation of the linguistic corpus. 
 The socio-cultural, economical and pedagogical importance of the 
terminologies is constantly growing  thus explaining  an interdisciplinary approach 
and the wide interest for these fields, beyond a certain scientific specialty. 

 Conceptul de terminologie este utilizat cu mai multe sensuri interdependente nu 
întotdeauna delimitate clar. Delimitarea acestor interpretări este cu atât mai importantă cu 
cât rolul limbilor naturale şi rolul lingvisticii în funcţionarea terminologiilor este recunoscut 
de majoritatea cercetătorilor chiar dacă acest rol este inegal în funcţie de fiecare 
terminologie. 
 Conceptul de terminologie are următoarele valori importante: 

(1) Limbaj specializat sau sistem ştiinţific care utilizează o terminologie ca 
ansamblu de termeni şi alte mijloace lingvistice şi nelingvistice pentru a realiza o 
comunicare de specialitate non-ambiguă cu funcţia majoră de a transmite cunoştinţe într-
un domeniu particular de activitate profesională; 

(2) Ansamblu de termeni sau cuvinte de specialitate aparţinând unui subsistem 
lingvistic, termenii caracterizându-se prin univocitate, non-ambiguitate şi relaţii lexico-
semantice proprii; 

(3) Terminologia mai este utilizată cu sensul unei ştiinţe interdisciplinare 
preocupată de problemele generale ale terminologiilor în sensurile prezentate anterior, 
care analizează logica cunoştinţelor, ierarhia conceptelor, codajul lingvistic şi problemele 
legate de creaţia de cuvinte necesare ştiinţelor şi tehnicii. 
 Interpretarea terminologiei ca sistem ştiinţific de termeni sau cuvinte specializate 
presupune o abordare internă din perspectiva specialiştilor din fiecare ştiinţă în parte. 
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 Interpretarea terminologiei în sensul de ansamblu de termeni priveşte problema 
dintr-o perspectivă prioritar lingvistică şi reprezintă o abordare externă din perspectiva 
specialiştilor în anumite domenii. O asemenea abordare favorizează trecerea spre 
cercetări interdisciplinare care să analizeze logica cuvintelor, ierarhia conceptelor, codajul 
lingvistic şi non-lingvistic şi problemele creaţiei de cuvinte necesare ştiinţelor şi tehnicii. 
 Se delimitează astfel, în primul rând terminologia ca ştiinţă interdisciplinară (situaţie 
în care se va folosi singularul acestui substantiv) şi terminologiile, limbaje de specialitate 
cu un corpus de termeni corespunzând diverselor domenii de activitate (situaţie în care se 
va utiliza pluralul). 
 Obiectul terminologiei, înţeleasă ca ştiinţă interdisciplinară este constituit deci, în 
acelaşi timp, de elaborarea unor teorii conceptuale care să structureze un anumit domeniu 
ştiinţific, pe de o parte şi, pe de altă parte, de activitatea (descriptiv, normativă şi 
lexicografică) de stabilire a termenilor specifici. 
 Relaţia descriptiv/normativ-prescriptiv este foarte importantă pentru a stabili 
diferenţe în interpretarea terminologiei: cei ce se află pe poziţia(1) delimitată mai sus, 
adoptă, în egală măsură, o abordare descriptivă, dar şi una normativ-prescriptivă, privind 
terminologia din perspectiva internă a specialiştilor în anumite domenii ştiinţifice. 
Dimpotrivă, cei care se situează pe poziţiile (2) şi (3) se caracterizează cu precădere 
printr-o abordare descriptivă (poziţia normativ-prescriptivă fiind doar implicită). 
 Posibilitatea mai mult sau mai puţin diferită de a aborda terminologiile este 
condiţionată de perspectiva din care sunt privite acestea: totul depinde de precizarea: 
pentru cine sunt făcute terminologiile?, cine este interesat de folosirea unei anumite 
terminologii?, şi oarecum implicit, cine studiază toate aceste aspecte (specialistul strict, 
specialişti în teoria cunoaşterii, lingvişti etc.)? 

Ce este termenul? 

 Termenul este un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, 
reprezentând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu. Termenii sunt unităţi ale 
cunoaşterii cu un conţinut stabilit. Termenul este un semn lingvistic alcătuit după formula: 
 
 
 
 Relaţia dintre denumire şi noţiune este reflexivă şi biunivocă pentru un termen dat. 
Un termen se caracterizează prin univocitate, monoreferenţialitate şi precizie. 
 Termenii se obţin prin aplicarea unei denumiri unui anumit concept şi printr-o 
procedură de lexicalizare naturală sau artificială (termenul verbalizează cunoştinţele). 
Termenii au un caracter convenţional, desemnarea putând să se facă prin cuvânt, litere, 
cifre sau alte simboluri, în funcţie de fiecare ştiinţă. Termenii care se exprimă prin mai 
multe cuvinte trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 

(1) să fie unităţi lingvistice integrabile în enunţuri şi 
(2) să fie unităţi ale cunoaşterii cu caracter stabil; 
(3) semnificatul unui termen să se definească în raport cu ansamblul de semnificaţi 

aparţinând aceluiaşi domeniu (ansamblu semantic care poate fi o disciplină, o ştiinţă, o 
tehnică, adică întotdeauna un domeniu specializat). Termenul îşi găseşte locul într-o 
structură ierarhică noţională din interiorul fiecărui domeniu; 

(4) în planul discursului ştiinţific (in sens restrâns sau mai larg), termenul trebuie să 
fie clar identificat în contexte (extralingvistice şi lingvistice). 
 Aceste condiţii ce trebuie îndeplinite de către un termen nu se manifestă omogen în 
toate ştiinţele, iar analiza lor în domeniile cercetate de specialişti poate pune diverse 
probleme, de interes atât pentru specialişti, cât şi pentru nespecialişti.  

D (denumire)  semnificant (formă externă) 
N(noţiune)  semnificat (conţinut noţional) 

T (termen) 
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 Definiţia termenului antrenează obiectiv relaţia dintre acesta şi cuvânt-concept-
obiect. Cuvântul interesează mai ales lingviştii, iar termenul este, în primul rând, o 
componentă a disciplinei căreia îi aparţine şi apoi a limbii în general. 
 Raportul dintre cuvânt şi termen se poate preciza astfel: un cuvânt devine termen 
când i se atribuie o semnificaţie independentă de variaţiile induse de accepţii şi de utilizări 
în context. Termenii aparţinând unui anumit sistem terminologic sunt legaţi între ei prin 
relaţii conceptuale în afara discursului.  
 Limba a fost creată doar în vederea discursului, dar se pune întrebarea ce anume 
separă discursul de limbă sau ce anume se permite ca, la un moment dat, să spunem că 
limba intră în operaţiune ca discurs ? 
 În limbă avem concepte variate, preexistente (adică îmbrăcate într-o formă 
lingvistică), precum cal, lac, cer, tare, roşu, trist, cinci, a despica, a vedea. În ce 
moment sau în virtutea cărei operaţii, prin ce mod de funcţionare interdependentă şi în ce 
condiţii vor forma aceste concepte  discursul? 
 Implicaţiile acestor cuvinte, oricât de bogate ar fi prin ideile pe care le evocă, nu vor 
indica niciodată unui individ din specia umană că, pronunţându-le, un alt individ ar vrea să-
i transmită ceva. De ce anume avem nevoie ca să ne gândim că, folosind termeni pe care-
i are la dispoziţie o limbă, o persoană are intenţia de a transmite ceva ? Tot astfel, ne-am 
putea întreba ce reprezintă discursul, şi la prima vedere răspunsul este simplu : discursul 
constă, chiar în mod rudimentar şi pe căi pe care le ignorăm, în manifestarea existenţei 
unei legături între cele două concepte ce apar îmbrăcate în formă lingvistică, pe când în 
prealabil, limba nu face decât să creeze concepte izolate, care aşteaptă să fie puse în 
raport unele cu altele pentru ca să existe o semnificaţie raţională. 
 În orice domeniu, înainte de a putea vorbi despre un fenomen, trebuie să ştim ce 
entităţi implică sau între ce entităţi se produce fenomenul. 
 Dat fiind că limba este teatrul unor fenomene evidente, a părut că este suficient să 
le studiem pe acestea şi, în replică, ne-am întrebat foarte rar care sunt termenii sau chiar 
care este natura termenilor ce au dat naştere fenomenului. 
 În toate ştiinţele există distincţiile care pot fi catalogate mai mult sau mai puţin drept 
esenţiale sau capitale pentru cercetare, care clarifică mai mult sau mai puţin lucrurile şi în 
afara cărora toate faptele rămân prost organizate şi prost înţelese. 
 Toate consideraţiile posibile cu privire la un fapt lingvistic sunt cuprinse automat 
într-o figură simplă şi aceeaşi, indiferent de situaţie, care cuprinde patru termeni. 

a   b 
 
 
 

a’   b’ 
 Axa verticală, care marchează valoarea temporală, şi distanţa orizontală. 
 Raporturile posibile sunt marcate prin linii. Spre exemplu, între a şi b’ sau între b şi 
a’ nu este posibil nici un raport pe o linie diagonală. 
 Cu o condiţie, şi anume să nu ne propunem să aplicăm vreo judecată istorică a 
faptelor, figura nu numai că va putea, dar chiar va trebui să se reducă la a-b. 

Există doar patru principii: 
- primul: trebuie să distingem evenimentul de stare; 
- al doilea: trebuie să opunem cele două aspecte, spre exemplu să stabilim o relaţie 

de subordonare între ele; 
- al treilea: trebuie  să le separăm, şi aceasta într-o manieră atât de absolută, încât 

singura problemă care se mai pune este să aflăm; 
- în sfârşit, al patrulea: orice altă modalitate de clarificare e atât de inutilă, încât nu 

ne putem face nici o idee în această privinţă. 
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Creaţia terminologică – Neologia 

 Un neologism este un termen creat recent sau recent împrumutat dintr-o limbă 
străină sau dintr-un alt domeniu, sub presiunea unor lacune în posibilităţile de exprimare 
şi deci de comunicare într-un anumit domeniu. 
 Limbajul ştiinţific este, evident, sectorul cel mai dinamic al limbii şi activitatea 
terminologică pune în centrul preocupărilor sale actualizarea continuă a fondului existent: 
repertorierea şi analiza neologismelor în vederea difuzării lor, a punerii lor la dispoziţia 
traducătorilor şi a redactorilor de texte specializate sau, nu de puţine ori, crearea de noi 
termeni. 
 Problematica creaţiei terminologice depăşeşte, de cele mai multe ori, domeniul 
strict al terminologiei. În general ea se înscrie într-un program mai larg, al unei anumite '' 
politici lingvistice'' cu caracter naţional şi gândite la nivel de stat. Această intervenţie 
asupra limbii (asupra statutului sau corpusului ei, asupra limbii curente sau a limbajelor de 
specialitate) susţine, de regulă, un proiect politic, social-economic prin adoptarea unei 
strategii de producere şi ''implantare'' a termenilor în toate sectoarele de activitate, o 
muncă de adevărat ''marketing lingvistic''.  

Terminologie şi lingvistică 

 Terminologia ca şi disciplină este definită ca „studiul ştiinţific al noţiunilor şi 
termenilor în folosinţă în limbile de specialitate“. Prin limbă de specialitate se înţelege un 
sub-sistem lingvistic care utilizează o terminologie şi alte mijloace lingvistice şi care 
vizează non-ambiguitatea comunicării într-un domeniu anume. 
 Terminologia se poate defini ca disciplina ştiinţifică care studiază vocabularele 
specializate şi care analizează condiţiile de utilizare ale acestora. Terminologia nu 
constituie un scop în sine ci apare mai degrabă ca o disciplină în sânul altor discipline: 
disciplina traducerii în principal dar şi disciplina predării limbilor străine, redactarea 
ştiinţifică şi tehnică, etc. Inflaţia de informaţie şi prelucrarea sa automatizată contribuie în 
mod special la dezvoltarea terminologiei ca ştiinţă. Informaţia ştiinţifică şi tehnică 
reprezintă astăzi o „materie primă“ abundentă şi preţioasă pentru dezvoltarea acestui 
domeniu lingvistic. 
 Înflorirea noilor tehnologii a suscitat apariţia unor noi nevoi lingvistice. Cercetările 
ştiinţifice şi tehnologice conduc la dezvoltarea de noi concepte care induc apariţia de noi 
denumiri. Comunicarea şi transmiterea cunoştinţelor inovatoare cer recunoaşterea unor 
noi intersectări de schimburi ştiinţifice, tehnice, culturale şi comerciale. Ajunşi aici ne 
putem lovi de problema multilingvismului care reclamă normalizarea tuturor elementelor 
care fac posibile transferurile în comunicare, adică sistemele şi unităţile fundamentale de 
transfer (echivalenţele). 
 Creaţia ştiinţifică şi tehnică este o emanaţie, în majoritatea situaţiilor, a ţărilor 
dezvoltate şi transferurile de cunoştinţe tind să se facă adeseori unilateral. Guvernanţii 
recurg cel mai adesea la o politică lingvistică severă pentru a incita crearea de noi termeni 
şi perpetuarea parcursului limbii ca mijloc de exprimare. 
 Marile transformări care au loc în cadrul relaţiilor internaţionale nu vor fi benefice 
decât dacă ele se bazează pe terminologie. Trebuie găsite soluţii pentru crearea, 
unificarea şi internaţionalizarea unei terminologii care să răspundă exigenţelor unei 
societăţi moderne. Amenajarea unei terminologii trebuie să-şi bazeze strategia pe crearea 
unor bănci de date şi pe normalizarea termenilor. De unde necesitatea creării unor 
organisme oficiale pentru a administra această terminologie. Ultimele decenii arată cât de 
mult ştiinţa şi tehnologia şi-au dobândit un înalt nivel de exprimare lingvistică. Ele se află 
în centrul dezbaterilor din domeniu antrenând după ele câmpurile lexicale noi. 
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 Textele de tradus se multiplică şi complexitatea conţinutului lor creşte. În paralel 
dicţionarele nu mai răspund exigenţelor traducătorilor. Fiecare din cei implicaţi în domeniu 
ştie că o traducere este pertinentă dacă traducătorul dispune de o terminologie adecvată. 
Altfel acesta îşi va consacra timpul căutării informaţiei în detrimentul traducerii de efectuat. 
 Trebuie astfel să se sublinieze anumite direcţii de muncă care fac să existe abordări 
diferite pentru ceea ce înseamnă terminologia şi aplicaţiile sale. 
 Pentru lingvişti, terminologia este o parte a lexicului şi ea se specializează în funcţie 
de anumite criterii tematice şi pragmatice. 
 Pentru specialişti, terminologia este reflecţia formală a unei organizări conceptuale 
şi totodată un mijloc ce nu poate fi redirecţionat al expresiei şi comunicării profesionale. 
 Pentru utilizatorii (direcţi sau indirecţi), terminologia este un ansamblu de unităţi de 
comunicare, utile şi practice, a căror importanţă se măsoară prin raportare la trei 
parametri: economie, precizie şi adecvare. 
 În cursul anilor optzeci, reţele internaţionale de schimburi de date din domeniul 
terminologiei au fost constituite puţin câte puţin peste tot în lume. Demersurile, foarte 
importante, sunt de ordin ştiinţific şi mai ales economic. 
 Terminologia, considerată mai precis în cadrul sferei francofone, reprezintă de 
asemeni, şi de câţiva ani buni, un demers cultural şi politic. 
 Începând cu anii şaizeci, în mare parte sub impulsul Québec-ului, terminologia s-a 
aflat în centrul noţiunii de politică lingvistică. 
 Franţa mai întâi, şi apoi Comunitatea franceză din Belgia au ţinut pasul cu Québec-
ul pentru a încerca să definească marile axe a unei politici terminologice pentru limba 
franceză. 
 Această dezvoltare se datorează voinţei Statelor francofone de a substitui 
echivalenţei francezi termenilor proveniţi din limba engleză care invadau domeniul 
ştiinţelor şi al tehnicii. 
 O politică terminologică bine înţeleasă se preocupă de limba specializată. 
Cercetătorii în domeniul şi totodată inovatorii se preocupă să creeze noi obiecte şi 
concepte. Acestea variază între 4.000 şi 10.000 în fiecare an. În măsura în care 
cercetarea şi inovaţia tehnologică se face astăzi în principal în engleză, se are totodată în 
vedere crearea de noi termeni destinaţi să desemneze noi referenţi. De aici apare 
importanţa de a traduce sau adapta în franceză aceste neologisme engleze. De exemplu 
„ordinateur“ a înlocuit cuvântul englez „computer“ din 19*95 la cererea lui IBM-FRANCE. 
În ceea ce priveşte cuvintele „laser“, „radar“, „transistor“ sau mai recent, „cédérom“, ele au 
devenit astăzi cuvinte franceze chiar dacă ele pleacă de la creaţii terminologice anglo-
americane. 
 Adevăratul obiectiv al politicii terminologice nu constă în a face o vânătoare 
sistematică cuvintelor aşa zise „franglais“ (frangleze). El constă mai degrabă în a 
răspunde cererii profesioniştilor (în special a traducătorilor) creând condiţiile necesare 
pentru a le permite să dispună de un corp de termeni utilizabili în franceză, în 
numeroasele limbi de specialitate.  

Limbă specializată şi terminologia 

 Văzută din punct de vedere lingvistic, o terminologie nu apare mai întâi ca un 
ansamblu de noţiuni, ci ca un ansamblu de expresii denominând într-o limbă naturală 
noţiuni relevante dintr-un domeniu de cunoştinţe puternic tematizate. 
 Aceste expresii sunt pur lingvistice (ca şi cuvinte sau grupuri de cuvinte), pur 
extralingvistice (corpurilor străine prin raport la alfabet) sau mixte. Punctul lor comun este 
de a denumi, şi nu numai de a desemna; a desemna, înseamnă doar a arăta, a izola, a 
orienta către, în timp ce denumirea este modalitatea de a numi pe numele său un obiect 
sau o clasă de obiecte. 
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 Acest caracter convenţional are o mare importanţă: termenul este un simbol, 
stimulul fizic reprezentând în mod convenţional o noţiune sau un obiect individual. 
Convenţionalul poate fi de origini diverse: cel mai adesea implicit (utilizatorul acceptă aici 
arbitrarul semnului cu acelaşi titlu ca pentru limba în general), el poate fi de asemenea 
explicit sub forma unei norme. Convenţionalul se stabileşte în cele mai reuşite situaţii prin 
consens şi se perpetuează în formarea meseriei, după cum îl întâlnim în vocabularul 
artizanal, agricol şi industrial. 
 O limbă specializată nu se reduce la o terminologie: ea utilizează denumiri 
specializate (termenii), inclusiv simbolurile non-lingvistice, în enunţuri mobilizând resursele 
obişnuite ale unei limbi date. Limba specializată poate fi definită ca întrebuinţarea unei 
limbi naturale pentru a-şi da seama din punct de vedere tehnic de cunoştinţele de 
specialitate. Fiecare din aceste proprietăţi merită un comentariu. 

1. Limba specializată este mai întâi o limbă aflată într-o situaţie de întrebuinţare 
profesională. Este limba însăşi (ca sistem autonom) dar în serviciul unei funcţii 
majore: transmiterea de cunoştinţe. 

2. Tehnicitatea în formulare este variabilă în funcţie de nevoile comunicării. Aceste 
nevoi pot să conducă la folosirea limitată a limbilor cărora nu este recunoscută, 
într-o instanţă internaţională, având statutul de „limbă de lucru“. 

3. Cunoştinţele specializate sunt denumite în mod lingvistic prin termeni, care sunt 
în principal cuvinte şi grupe de cuvinte (substantive, adjective, verbe) subiecte 
ale unor definiţii convenţionale. 
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 Abstract 
The concern for language and communication has led to the creation of 

competitive and complementary sciences that, in an agonistic emulation, try to 
determine their specific research fields and methods. Together with linguistics, 
other sciences have been created, such as: semiotics, the philosophy of language, 
psycholinguistics, pragmatics, the discourse analysis, the neurosciences. 

The study “Assumptions and finalities of pragmatics“ has as a main objective 
the creation of an analysis on pragmatics. Our purpose is, first of all, to determine 
the meaning of pragmatics and the research field of this science. Second of all, we 
will study its concepts and its basic theories while trying to emphasized the 
problematic sphere of pragmatics scene as reason and as product of this science existence. 

1. Introducere 

Preocuparea pentru limbaj şi comunicare a condus la crearea de ştiinţe concurente 
şi complementare care, într-o emulaţie agonistică, încearcă să-şi fixeze domeniile şi 
metodele de cercetare specifice. Rând pe rând, au apărut, alături de lingvistică, semiotica, 
filosofia limbajului, psiholingvistica, sociolingvistica, pragmatica, analiza discursului, 
neuroştiinţele, iar lista aceasta ar putea continua. 

Studiul „Asumpţii şi finalităţi ale pragmaticii“ are ca obiectiv principal realizarea unei 
analize asupra pragmaticii. Ne propunem, în primul rând, să delimităm sensul pragmaticii 
şi domeniul de cercetare acestei discipline. În al doilea rând, vor fi studiate conceptele şi 
teoriile fundamentale ale acestei ştiinţe, în încercarea de a evidenţia un orizont 
problematic al pragmaticii, raţiune şi, totodată, produs al existenţei acestei discipline.  

2. Asumpţii ale pragmaticii 

Pornind de la accepţiunea iniţială a termenului pragma (acţiune), Dicţionarul de 
ştiinţe ale limbii1

                                                 
1 Angela Bidu-Vrânceanu et ali, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, ed. Nemira, 2001, articolul despre Pragmatică. 

 atribuie pragmaticii sensul de studiu al uzului limbii. Mai precis, 
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pragmatica este văzută ca o disciplină al cărei obiect îl constituie limba, privită nu ca 
sistem de semne, ci ca acţiune şi interacţiune comunicativă. Pragmatica ar fi, în această 
perspectivă, o lingvistică a uzului, examinând efectele diverselor componente ale 
contextului asupra producerii şi receptării enunţurilor, atât sub aspectul structurii, cât şi al 
semnificaţiei acestora.  

Definiţiile pragmaticii sunt diferite în funcţie de paradigma care stă la baza acestora.  
Astfel, Anne-Marie Diller şi Francois Recanati au dat o definiţie lingvistică a acestei 
discipline: „pragmatica studiază utilizarea limbajului în discurs şi mărcile specifice care, în 
limbă, atestă vocaţia sa discursivă“2

Tot pe o filieră lingvistică, Oswald Ducrot şi Jean-Marie Schaeffer

. Pentru aceşti autori, pragmatica se ocupă, ca şi 
semantica, de constituirea sensului, întrucât aceasta se ocupă de modul în care anumite 
forme lingvistice ne transmit sensul lor numai prin determinarea utilizării lor (deci a 
contextului comunicării).  

3

Analizând studiile de tip pragmatic, Francois Latraverse consideră că pot fi 
delimitate două înţelesuri ale pragmaticii

, în Noul dicţionar 
enciclopedic al ştiinţelor limbajului, pun problema introducerii în descrierea lingvistică a 
unei componente pragmatice. Autorii consideră, în acest context, că se pot concepe două 
modele de pragmatică: P1 – studiază tot ceea ce, în sensul unui enunţ, ţine de situaţia în 
care este folosit enunţul şi nu doar de structura lingvistică a frazei utilizate; enunţul este 
influenţat de context, care adaugă noi informaţii; P2 – se ocupă de efectul vorbirii asupra 
situaţiei; astfel, enunţul lingvistic, pe lângă informaţia pe care o furnizează, dă seama şi de 
raporturile instituie între vorbitor şi participanţii la o discuţie; pragmatica ar studia 
transformarea, prin discursul însuşi, a situaţiei în care este produs. 

Dintr-o altă perspectivă, o definiţie uzitată a acestui termen aparţine lui Charles 
Morris: pragmatica este acea parte a semioticii care tratează raportul dintre semne şi 
utilizatorii acestora şi care se ocupă cu aspectele vii ale semiozei, implicând toate 
fenomenele psihologice, biologice şi sociologice care intervin în funcţionarea semnelor. 
Totuşi, această definiţie, deşi ne dă o orientare, în sensul că pune în legătură două 
aspecte fundamentale ale pragmaticii, semnul – văzut într-un sens larg, inclusiv ca discurs 
– şi utilizatorii acestuia, este prea largă, întrucât depăşeşte orizontul uman (utilizatori ai 
semnelor sunt şi maşinile, dar şi animalele). 

Francis Jacques dă o definiţie integrantă a pragmaticii: pragmatica abordează 
limbajul ca fenomen în acelaşi timp discursiv, comunicativ şi social. Se trimite, aşadar, la 
ansamblul condiţiilor de posibilitate ale discursului. 

4

                                                 
2 Francoise Armengaud, La pragmatique, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, pag.5. 
3 Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Editura Babel, Bucureşti, 
1996, pag. 89. 
4 Francois Latraverse, La Pragmatique, histoire et critique, Editura Pierre Mardaga, Bruxelles, 1987, pag. 22-35. 

: un sens larg – rolul pragmaticii este acela de a 
explica funcţionarea limbajului în raportare la condiţiile concrete, iar pragmatica cuprinde 
toate perspectivele care permit consemnarea acestor condiţii; acest tip de pragmatică este 
interdisciplinar, deschis aporturilor altor discipline, precum sociologia şi psihologia; 
dezavantajele acestei definiţii ţin de faptul că nu permite acordarea unei identităţi 
riguroase pragmaticii şi de faptul că dă pragmaticii un caracter empiric, descriptiv, care nu 
permite o conceptualizare ridicată; un sens minimalist – pragmatica ar trebui să cuprindă 
doar problematica indexicalităţii şi pe cea a actelor de limbaj. 
 Domeniul de cercetare al pragmaticii devine alcătuit, în aceste condiţii, de 
următoarele direcţii principale: Studiul simbolurilor indexicale; Studiul construirii sensului şi 
al argumentării: teoria jocurilor de limbaj, presupoziţii, implicaturi; Studiul actelor de limbaj; 
Studiul condiţiilor de reuşită: teoria pertinenţei, maximele conversaţionale, teoria politeţii; 
Cercetări pragmatice ale unor domenii speciale - pragmatica unor limbaje particulare, cum 
ar a discursului politic, a celui jurnalistic, literar etc. - şi ale unor evenimente particulare.  



Transdisciplinaritate 
Asumpţii şi finalităţi ale pragmaticii 309 

Aşadar, pragmatica poate fi definită ca studiu al utilizării limbajului în procesul 
comunicării, ca ştiinţă preocupată de relaţia dintre semne şi utilizatorii lor, de efectele 
contextului asupra interpretării textului şi de cele ale discursului asupra preopinenţilor. 
Limbajul, în această perspectivă, nu are doar un rol strict referenţial, ci şi unul 
comunicaţional şi acţional. Iar dacă utilizam distincţia chomskyană dintre competenţă şi 
performanţă, pragmatica se ocupă în principal cu principiile de performanţă ale utilizării 
limbajului. 

Câmpul pragmaticii apare, de multe ori, ca un teatru de luptă dominat de o mişcare 
de tip brownian, în care diverse perspective atomare se ciocnesc necontrolat de altele în 
încercarea de a acoperi un spaţiu problematic cât mai larg. Fiind o disciplină tânără, 
încercările de a pune ordine în preocupările de tip pragmatic sunt, totuşi, destul de puţine 
şi nu au un caracter integrator. Cele mai multe dintre abordări (Armengaud, Latraverse, 
Levinson), fără a dezvolta neapărat o clasificare riguroasă, menţionează drept curente mai 
sistematizate din pragmatică pe cel logicist şi pe cel lingvistic.   

Totuşi, dacă analizăm contribuţiile pragmatice ale unor autori precum Hermann 
Parret sau Karl Otto Apel, se observă că acestea nu pot fi uşor incluse nici în pragmatica 
lingvistică, nici în cea logică. Propunem o extindere a acestei diviziuni a pragmaticii în 
pragmatică filosofică, pragmatică logică şi pragmatică lingvistică.  

Distincţia între pragmatica filosofică, pragmatică logică şi pragmatică lingvistică se 
poate realiza pe baza unui criteriu multiplu, bazat pe direcţii comune de cercetare, cu 
finalităţi şi metode specifice: pentru pragmatica lingvistică, pragmatica este integrată 
lingvisticii, îi acceptă presupoziţiile şi încearcă să răspundă problemelor lingvisticii care nu 
pot fi abordate cu mijloacele proprii acesteia; cuprinde, îndeosebi, pragmatica enunţării şi 
pragmatica conversaţiei; Pragmatica logică – sau extinde câmpul logicilor clasice şi 
formale în zona limbajelor naturale, sau utilizează metode specifice logicii şi limbajelor 
formale; Pragmatica filosofică – vizează acele dezvoltări ale pragmaticii care extind teorii 
specifice spre câmpuri conexe, care dezvoltă particularităţi interdisciplinare; ceea ce 
rămâne după epuizarea preocupărilor celorlalte două.  

3. Finalităţi ale pragmaticii 

Cercetarea limbajului comun şi a celor specializate 
Dacă lingvistica s-a orientat către studierea sistemului lingvistic, a categoriilor sale 

generale, pragmatica are ca obiectiv şi studierea uzului limbii. În acest sens, pragmatica s-
a orientat spre analiza limbajului comun, pe de o parte, şi a celor specializate (al literaturii, 
al ştiinţei etc), pe de altă parte. Deosebim, aşadar, aici, o preocupare comună de studiere 
a limbajului natural şi diverselor practici ale acestuia, survenită pe două direcţii opuse: 
prima legată de pragmatica empirică carnapiană, care plasează pragmatica în afara 
obiectului central al teoriei limbajului; cea de a doua de Wittgenstien şi de pragmatiştii care 
consideră limbajul ordinar ca loc privilegiat de analiză.   

Studierea limbajului comun nu a fost, pentru logicieni şi pentru epistemologi, o 
preocupare ştiinţifică directă, ci mai degrabă una lăturalnică, legată de problema 
imperfecţiunilor limbajului natural, care afectau limbajul şi posibilităţile ştiinţei. Încercărilor 
de eliminare a limbajului natural prin apelul la un limbaj specializat le corespunde, 
paradoxal, şi geneza unei pragmatici formale, marcată de aceste considerente. Remarcăm 
aici pe primul Wittgenstein, Frege, Carnap, Bar-Hillel. Pe această filieră, Carnap, în 
special, consideră că pragmatica este o procedură utilizată pentru a fonda empiric 
conceptele semantice de extensiune şi intensiune. Rolul pragmaticii consistă în furnizarea 
unui fundament empiric limbajului în general şi limbajelor naturale în particular. În primul 
caz, pragmatica revendică rolul explicativ global pentru ansamblul activităţilor de 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

310 Florin Mihai CĂPRIOARĂ , Alina Cornelia CĂPRIOARĂ 

interpretare legate de interpreţi reali. În cel de al doilea caz, pragmatica vizează să asigure 
un liant între conceptele teoretice şi realitatea practicii lingvistice, totul în cadrul unei teorii explicative5

Îi regăsim aici şi pe cei care au făcut „din limbajul comun grădina de delicii pentru 
subtile analize (Austin, Searle)

. 
O dată cu Wittgenstein (se ia aici în considerare opera acestuia din a doua 

perioadă), paradigma care susţinea lipsurile şi insuficienţelor limbajului comun, primeşte o 
replică care va marca un punct de inflexiune în studiul limbajului şi începutul reflecţiilor 
legitime asupra limbajului comun. Wittgenstein leagă semnificaţia unui cuvânt de uzul său lingvistic. 

6

                                                 
5 Francois Latraverse, La Pragmatique, histoire et critique, Editura Pierre Mardaga, Bruxelles, 1987, p. 90.  
6 Francoise Armengaud, La pragmatique, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, p. 4. 

“. În concluzie, în această perspectivă este prioritară 
abordarea descriptivă asupra limbajului. 

Cercetarea condiţiilor acţiunii eficiente (nivel frastric) 
Pragmatica s-a dezvoltat şi datorită anumitor schimbări de paradigmă în ştiinţele 

limbajului. Astfel, înţelegerii limbajului ca având nu doar o funcţie reprezentativă, ci şi 
acţională a constituit un punct de plecare pentru studiile de pragmatică, îndeosebi pe linia 
actelor de limbaj.   

Actele de limbaj sunt forme de comportament intenţionat, strâns legate de acţiunea 
umană. În lucrarea sa Quand dire c’est faire, Austin a încercat să răspundă la întrebarea 
„ce facem atunci când spunem ceva?“. Răspunsul acestuia constă în dezvoltarea teoriei 
actelor de limbaj, pentru care propune o diviziune între acte locuţionare, ilocuţionare şi 
perlocuţionare. 

Actul locuţionar constă în simpla emitere de semne într-un cod intern al unei limbi.  
Actul ilocuţionar vizează forţa de comunicare a unei propoziţii, şi consistă în actul de a 
spune explicit (cu excepţiile de rigoare) cum trebuie interpretată locuţiunea. Actul 
perlocuţionar consistă în producerea de efecte şi consecinţe asupra interlocutorilor. Actele 
perlocuţionare, în interpretarea lui Austin, revin la realizarea anumitor efecte asupra 
emoţiilor, sentimentelor, gândurilor sau acţiunilor alocutorilor. Actele ilocuţionare se 
realizează numai dacă intenţia sub care sunt plasate de locutor şi convenţiile de 
interpretare sunt asumate explicit de alocutor, însă actele perlocuţionare sunt 
independente de consimţământul interlocutorilor. Putem spune că sensul propriu se 
găseşte la nivelul ilocuţionarului, iar sensul ascuns, indirect, la nivelul perlocuţionarului. 

Într-adevăr, actul ilocuţionar se caracterizează prin claritatea sa. Informaţia, 
promisiunea, ordinul, dacă nu sunt clare, nu sunt luate ca atare (un soldat primeşte ordine 
doar de la militari şi nu de la civili, dar nu de la toţi militarii, ci doar de la cei mai înalţi în 
grad decât el). Perlocuţionarul nu are nevoie de această claritate, dimpotrivă, el îşi pierde 
orice eficacitate dacă încearcă să facă lumină în spaţiile confuze (insinuarea îşi pierde 
toată eficacitatea dacă spune “insinuez că“). 

Actele ilocuţionare se realizează numai dacă intenţia sub care sunt plasate de 
locutor şi convenţiile de interpretare sunt asumate explicit de alocutor. Pe de altă parte, 
actele perlocuţionare sunt independente de consimţământul interlocutorilor.  

Problematica actelor de limbaj, a eficacităţi acestora, a tipurilor directe şi indirecte 
ale actelor de limbaj se traduce într-o preocupare fundamentală a pragmaticii şi anume 
cercetarea acţiunii. Domeniului actelor de limbaj, considerat de către unii autori, alături de 
studiul indexicalităţii, singurul legitim pentru pragmatică, i se pot alătura extinderi spre 
praxiologie şi teoria acţiunii.  

Aşadar, sub acest aspect, una dintre finalităţile esenţiale ale pragmaticii vizează 
cercetarea condiţiilor acţiunii eficiente şi eficace, a performativului, din a căror 
problematică am relevat doar câteva aspecte de bază.    
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Cercetarea condiţiilor comunicării eficiente (nivel trans-frastric) 
Cotitura lingvistică determinată de Austin şi Wittgenstein a generat preocupări 

pragmatice şi pe linia cercetării condiţiilor comunicării. Dacă studierea condiţiilor acţiunii 
eficiente s-a realizat îndeosebi la nivelul propoziţiei, în această perspectivă se trece la un 
nivel transfrastric. Baza relaţiei dintre fragmentul lingvistic şi contextul său stă motivarea 
de ordin comunicaţional. Comunicabilitatea vizează intenţionalitatea interpersonală, 
suportând constrângerile implicaţiilor conversaţionale. Pragmatica se constituie într-o 
metateorie a semnificaţiei intenţionale, având la bază concepere limbajului fie din punct de 
vedere al comunicativităţii, fie din punctul de vedere al naturii sale acţionale. Cele două 
principii nu se exclud: comunicarea este dublată întotdeauna de o intenţie, iar intenţia este 
la baza oricărui act de vorbire, deci a oricărei acţiuni, ceea ce înseamnă că principiile de 
mai sus sunt complementare, dacă nu cumva unul îl implică pe celălalt. Cercetarea 
condiţiilor comunicării eficiente se realizează, în pragmatică, mai ales pentru două nivele 
paradigmatice: cazul dialogului; cazul discursului. 

În cazul dialogului, delimitarea unor principii ale eficienţei limbajului conceput din 
punct de vedere comunicaţional trebuie să pornească de la delimitarea sensului dialogului, 
văzut drept cadru primordial al comunicabilităţii. Termenul dialog are cel puţin două 
accepţiuni principale. În opoziţie cu monolog, el poate desemna orice formă de schimb 
verbal, în special între două persoane. În cadrul unei ierarhii a schimburilor verbale pe 
criteriul formal/informal, dialog se referă la schimburi mai formale decât conversaţia, 
caracterizate prin existenţa unei dorinţe reciproce de a ajunge la un rezultat (dialog în 
teatru, filosofie, politică etc.).  

Un alt element menit să dea un cadru mai larg acestui dialog este că există coduri 
de comportament reglate social prin care interacţiunea verbală este supusă unui ansamblu 
de norme variabile în timp şi spaţiu. Aceste norme sunt, în general, cele care reglează 
comportamentul agresiv faţă de imaginea pozitivă sau negativă a partenerului. Aceste legi 
se circumscriu, în linii generale, domeniului numit de Grice „maxime conversaţionale“.  
Grice arată, în plus, că respectarea maximelor nu este o condiţie necesară declanşării 
implicaturilor, în multe cazuri e vorba de ceea ce Grice numeşte exploatarea maximei prin 
încălcarea ei ostensivă. Astfel, un vorbitor are la dispoziţie 2 strategii de bază pentru 
declanşarea unei implicaturi: să respecte maximele sau să le exploateze via încălcarea 
uneia din ele. 

În continuarea cercetărilor asupra conversaţiei, Brown şi Levinson au impus 
perspectiva ansamblul coerent şi indisolubil al imaginilor indivizilor participanţi la 
conversaţie. Autorii menţionaţi au folosit termenul de „acte ameninţătoare pentru imagine“. 
Aceste acte ar fi: 1. acte ameninţătoare pentru imaginea pozitivă a locutorului; 2. acte 
ameninţătoare pentru imaginea negativă a locutorului; 3. acte ameninţătoare pentru 
imaginea pozitivă a interlocutorului; 4. acte ameninţătoare pentru imaginea negativă a interlocutorului. 

Actele verbale constituie ameninţări pentru una sau mai multe dintre imaginile puse 
în joc. În cadrul unei interacţiuni cu doi participanţi sunt în joc patru imagini (imaginea 
pozitivă a locutorului; imaginea negativă a locutorului; imaginea pozitivă a interlocutorului; 
imaginea negativă a interlocutorului). Ca regulă generală, emiţătorul trebuie să menajeze 
imaginea partenerului (prin complimente, scuze, marcarea deferenţei etc.) şi să-şi 
protejeze imaginea proprie (pentru a nu fiu judecat greşit sau agresat). 

În ceea ce priveşte comunicarea eficientă, un rol important îl are principiul politeţii, 
care are un număr de maxime subordonate, centrate asupra emiţătorului şi receptorului, 
formulate de G.N. Leech: Maxima tactului (cere diminuarea expresiei neajunsurilor unei 
acţiuni din perspectiva receptorului, prin formulări indirecte ale solicitărilor, în forme 
interogative introduse cu verbe modale: vrei să închizi uşa? / faţă de închide uşa!); 
Maxima generozităţii (care reprezintă una din strategiile impersonalizării emiţătorului - Se 
poate face ceva?/ faţă de Pot să fac ceva?); Maxima aprobării (nu trebuie să negi tot ceea 
ce afirmă interlocutorul); Maxima modestiei (care constă în minimalizarea gesturilor proprii 
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de generozitate – Nu e mare lucru; nu am făcut mai nimic pentru el); Maxima acordului;  
Maxima simpatiei. 

Din perspectiva efectului unei intenţii de comunicare asupra relaţiilor sociale, se 
poate aprecia că acţiunea principiului politeţii este în mod necesar legată de un 
comportament strategic. Asemenea efecte pot fi prevenite şi/sau atenuate printr-o alegere 
strategică a mijloacelor şi formelor de comunicare. 

Pe linia discursului s-au formulat legi ale acestuia, care reprezintă regulile, variabile 
din punct de vedere cultural, pe care fiecare dintre parteneri le respectă şi, în acelaşi timp, 
presupune că sunt respectate de către interlocutor în cadrul discursului. Încadrarea şi 
definirea acestor “legi“ fac obiectul unor ample dezbateri.  
 Ducrot a dezvoltat, pe linia pragmaticii integrate, o abordare originală a legilor 
discursului (echivalentul maximelor conversaţionale). Ducrot consideră că există patru 
astfel de legi. Legea informativităţii susţine că orice enunţ A, dacă este prezentat ca sursă 
de informaţie, induce sensul subînţeles că destinatarul ignoră A, ori chiar, eventual, că ar fi 
mai degrabă aşteptat non-A. Această lege nu priveşte decât conţinuturile exprimate, şi nu 
şi pe cele presupuse. Legea exhaustivităţii e echivalentă primei maxime de cantitate la 
Grice şi pretinde că la tema care se vorbeşte, vorbitorul să dea informaţiile cele mai 
puternice pe care le are şi care sunt susceptibile să intereseze destinatarul. (De ex: dacă 
se afirmă că unii x sunt y, rezultă că unii y nu sunt x, altfel vorbitorul ar fi spus toţi). Legea 
lilotei conduce la interpretarea unui enunţ ca spunând mai mult decât semnificaţia lui 
literală, iar legea economiei determinative pretinde că fiecare determinare introdusă într-un 
enunţ afirmativ să aibă o valoare afirmativă. 

Condiţiile de pertinenţă ale unui act de limbaj se pot extinde de la nivelul actelor de 
limbaj, la nivelul macroactelor de limbaj. Michel Foucault, în lucrarea Ordinea discursului, 
consideră că în orice societate sunt elaborate o serie de proceduri care pot controla, 
organiza şi selecţiona producerea discursului. El identifică trei tipuri de interdicţie: tabuul 
obiectului – nu putem vorbi despre orice, nu avem dreptul să spunem tot; ritualul 
circumstanţei – nu putem spune orice în oricare împrejurare; dreptul privilegiat şi exclusiv 
al subiectului vorbitor – nu poate vorbi oricine despre orice. Există restricţii privitoare la 
locutori, pentru care trebuie să existe anumite exigenţe de competenţă. Un discurs juridic 
are efect dacă este rostit de un magistrat, în exerciţiul funcţiunii, într-o sală de judecată.  

Concluzii 

Studiul Asumpţii şi finalităţi ale pragmaticii a avut ca obiectiv principal realizarea 
unei analize asupra pragmaticii. Printre ultimele întemeiate ca disciplină ştiinţifică, 
pragmatica poate fi definită ca studiu al utilizării limbajului în procesul comunicării, ca 
ştiinţă preocupată de relaţia dintre semne şi utilizatorii lor, de efectele contextului asupra 
interpretării textului şi de cele ale discursului asupra preopinenţilor, de actele de limbaj, 
implicaturi, condiţii de reuşită etc. Limbajul, în această perspectivă, nu are doar un rol strict 
referenţial, ci şi unul comunicaţional şi acţional. Iar dacă utilizam distincţia chomskyană 
dintre competenţă şi performanţă, pragmatica se ocupă în principal cu principiile de 
performanţă ale utilizării limbajului.   

În ceea ce priveşte finalităţile pragmaticii, dacă lingvistica s-a orientat către 
studierea sistemului lingvistic, a categoriilor sale generale, pragmatica are ca obiectiv şi 
studierea uzului limbii. În acest sens, pragmatica s-a orientat spre analiza limbajului 
comun, pe de o parte, şi a celor specializate (al literaturii, al ştiinţei etc.), pe de altă parte. 
Deosebim, aşadar, aici, o preocupare comună de studiere a limbajului natural şi diverselor 
practici ale acestuia, survenită pe două direcţii opuse: prima legată de pragmatica 
empirică carnapiană, care plasează pragmatica în afara obiectului central al teoriei 
limbajului; cea de a doua de Wittgenstien şi de pragmatiştii care consideră limbajul ordinar 
ca loc privilegiat de analiză.   
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Cotitura lingvistică determinată de Austin şi Wittgenstein a generat preocupări 
pragmatice şi pe linia cercetării condiţiilor comunicării. Înţelegerea limbajului ca având nu 
doar o funcţie reprezentativă, ci şi acţională, a constituit un punct de plecare pentru studiile 
de pragmatică, îndeosebi pe linia actelor de limbaj. În acest sens, în special la nivel 
frastric, pragmatica are drept una dintre finalităţi cercetarea condiţiilor acţiunii eficiente. 
Dacă studierea condiţiilor acţiunii eficiente s-a realizat îndeosebi la nivelul propoziţiei, în 
paradigma comunicabilităţii se trece la un nivel transfrastric. Comunicabilitatea vizează 
intenţionalitatea interpersonală, suportând constrângerile implicaţiilor conversaţionale.  

Pragmatica se constituie într-o metateorie a semnificaţiei intenţionale, având la 
bază concepere limbajului fie din punct de vedere al comunicativităţii, fie din punctul de 
vedere al naturii sale acţionale. Cele două principii nu se exclud: comunicarea este 
dublată întotdeauna de o intenţie, iar intenţia este la baza oricărui act de vorbire, deci a 
oricărei acţiuni, ceea ce înseamnă că principiile de mai sus sunt complementare, dacă nu 
cumva unul îl implică pe celălalt.  
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Abstract 
Our paper deals with the highlighting of some concepts related to the newly-

emerged discipline of Cultural Studies. Focusing on a particular moment in the 
historical evolution – the Enlightenment – we want to point out the specific notions 
that anticipate the nowadays English cultural pattern. 
 We encourage an interdisciplinary approach for the studying of culture since 
philosophic, anthropologic, historic, economic, sociologic, geographic or even political 
discourses merge into conferring a web of significations of the same culturally 
marked ‘entity’. And thus, these entities that represent hallmarks of the 
Enlightenment culture (the philosopher, the explorer, the traveller, the man of 
letters, the science man, the merchant, the journalist, etc.) could be analysed from 
various perspectives, according to the instruments specific for each of the 
mentioned disciplines.  
 The present paper constitutes only a starting point in the investigation of the 
18th

I. Introduction 

 century English Enlightenment through cultural types and their corresponding 
spaces. Nevertheless, we attempt to offer another type of viewpoint on examining 
cultural (non)values.  

Our major objective aims at a better comprehension and handling of the dimensions 
of the British culture in one particular key-moment in its evolution. We consider that the 
cultural system related to the English Enlightenment is very suggestive through its 
anticipation of the concepts that build up the nowadays British cultural scheme. This 
coincides with a minute understanding of the field of British Cultural Studies. 
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 Besides this, we shall encourage an interdisciplinary study, pointing out the way in 
which multi-perspectiveness leading to an interdisciplinary and transdisciplinary approach 
in which philosophic, anthropologic, economic, sociologic or even political culture and 
discourse merge into conferring a web of significations of the same culturally marked 
entity. We attempt to delineate an interdisciplinary study also because all texts have to be 
understood as the effect of the greater discursive structure moulded by various domains. 
Therefore, the Enlightenment discourse, with its manifold manifestations, is inherently 
embedded in its social context of production and use. The essential assistance coming 
from the Cultural Studies consists of its emphasis on the togetherness text-society and 
then this abstract term, ‘society’, embraces all concrete aspects connected to a specific 
mentality deriving from all angles of human knowledge, such as geographic, social, media, 
political or philosophical studies.  

Another important objective indicates the drawing of a comparative study between 
the Romanian and the English Enlightenment values so as to observe the extent to which 
this ‘enlightened’ century grounded the roots of ‘Romanianness’ and of ‘Englishness’.  

Moreover, as other types of documents, literary pieces display a certain perspective 
upon the (un)real characteristics of a cultural system. The inhabitants of a certain space 
should be aware of the cultural facts embedded in the 18th century literary works as 
testimonies of that community’s cultural identity.  

We should also promote comparative studies since English is an international 
language and many countries have therefore ‘filtered’ information about the specificity of 
the British culture and civilization. Publishing articles having as themes different aspects of 
the British cultural life as compared with the Romanian one would be one point. Observing 
cultural differences inevitably leads to drawing contrastive contours of each of the studied 
groups; but then the tendency is towards nullifying differences between peoples and 
reaching common points and interests for the future. 

Then, of course, any other type of balancing between two different cultural 
organisms could reveal features foregrounded by domains which apparently have no 
connection. For example, if we study the profile of the 18th

The newness of cultural studies’ outlook on literature and on the cultural system on 
the whole resides in the attempt to reconcile the interaction between the objective 
structural conditions of a particular culture and the subjective experience undergone by a 
community, a group or by an individual. In our case the interaction is even clearer as it 
reflects the dynamic relation between the 18

 century businessman, various 
items of information occur. From a purely economic point of view, we would be interested 
in the level of performance that he had reached, in the stage of the management, in 
structures and techniques used. But from a political point of view, we would consider his 
discourse and his prominence in political contexts. On the other hand, from a social 
viewpoint, the social roles and functions of the businessman might disclose other standing points. 

II. Cultural differences 

Our research could be integrated within the ‘borders’ of a modern humanist 
approach, that is within the interest of British Cultural Studies. Therefore, its major concern 
lies in grasping the dimensions of the moral state of the culture in a particular historical 
period. As a consequence, we also point out a stringent need to read and interpret texts in 
their context, be it social, economic, political or otherwise. The recognition of the audience 
and their response to texts also coincides with acknowledging their role as producers of 
meanings and, subsequently of other ‘texts’.  

th century British culture as a collective 
construct and its transformation and reshaping due to its splitting into various instances of 
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subjective experience. Since the 1950s this form of cultural critique emerged clearly and, 
through its type of analysis, it interacts with anthropologic, social, historic and textual approaches1. 
 By exploiting the relationship man – society in the context of the 18th century British 
culture, our research takes into consideration a non-prejudiced anticipation of the cultural 
system as one embedding values or as one going through decline in point of human 
values. 18th century writers characterize the individual in a social context and present the 
shaping of the individual depending on the socio-cultural environment.  
 The premise from which we initiated our approach refers to the consideration of 
culture as the qualitative life of a community as expressed in rituals, rites, gestures and 
other types of forms of human manifestation. Since culture is also a specific discourse – 
philosophic, scientific, religious, economic, geographic, historic, and sociologic – that 
encapsulates the becoming of the individual, concepts like change, transmission, 
experiment, utility become key-words. Our study will be built around two major cultural 
paradigms that mark our critical ‘territory’ and unfold multiple systems of signification, that 
is the analysis of cultural spaces and their corresponding human types. We consider that, 
as they highlight some of the essential aspects of a community’s socio-cultural life, they 
become agentive instruments in structuring the English Enlightenment.  
 Since direct observation of the 18th

 The 18

 century Romania and Britain is impossible, the 
mentioned domains offer their particular resources as authentic evidence of the past: 
surveys, histories, (auto)biographies, documentaries, photos, maps, tapes, literary pieces 
and so on. Only by corroborating all these types of linguistic or audio-visual support a 
broad cultural understanding can be achieved. Fictional texts imply selection and 
transformation of real data according to the author’s private experience and intention, and 
thus it catches only a slice of reality. The proposed critical judgment promotes the joining 
of all discursive ‘slices’ into a meaningful critical apparatus. 
 On the other hand, contrastive cultural curiosity does not only signify individual 
subjective interpretation, but, by analyzing patterns of collectively constructed meaning, it 
heartens a comparative study between larger cultural systems making use of the English 
language. The two foremost directions that contribute to a modern approaching of cultural 
systems emerge as complementary, insisting either on a cultural understanding of 
language or on a linguistic understanding of culture. 

III. Enlightenment culture(s) 
th century in England defines itself as a conflicting one where the mentality of 

a nation places the individual at the centre of human living. Starting from a new vision on 
the individual there results an original image upon the larger world. As a major European 
intellectual movement of the late 17th and 18th centuries, the Enlightenment emphasizes 
reason and individualism rather than tradition2. Therefore, it was influenced by 17th century 
philosophers such as Descartes, Locke, and Newton. The transition from a purely 
theoretical philosophical approach to a utilitarian one looking out on the practical 
experience of the individual in all areas of human knowledge found its exponents among 
outstanding European writers and philosophers like Michel de Montaigne, J. J. Rousseau, 
Immanuel Kant, Voltaire, Adam Smith, Ion Budai-Deleanu. 

The greatest clashes of the 18th

 It is a truth that the Romanian Enlightenment found its shape later than in England 
or France, but in all these spaces it was based on the rising of the middle classes and of 

 century can be listed in a set of binary oppositions 
that are, in fact, the major paradigms related to the Enlightenment: correctness vs. 
wilderness, propriety vs. impoliteness, naturalness vs. artificiality, sensitivity vs. reason, 
and rural life vs. urban civilization.   

                                                 
1 Easthope, Antony (1999): Englishness and National Culture, Routledge, New York, p. 36 
2 Brewer, John (1997): The Pleasures of the Imagination. English Culture in the 18th Century, 
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the bourgeoisie. The new perspective upon the human being took into consideration a 
dynamic perspective on the ‘illumination’ of the individual mainly through work and culture. 
In Romania, the strivings of the Transylvanian School – in the latter half of the 18th century 
and the beginning of the 19th

 Any cultural area seen in a particular moment in its development can be examined 
by means of a minute inquiry into the traits of the predominant socio-cultural roles as types 
capturing the hallmarks of that culture. Therefore, Michel Vovelle in his L’Homme des 
Lumières distinguishes ten social roles shaping the French and the English 18

 century – had as a main preoccupation the writing of 
historical, linguistic, philosophic and literary treatises meant to trace and to support the 
essential characteristics of the Romanian nation. The flourishing of the arts is 
accompanied by a constant concern with the history of the Romanian language and the 
history of the Romanian people.  

IV. English Cultural Types and Spaces 

th century 
mentality and national quintessence: the nobleman, the warrior, the businessman, the man 
of letters, the science man, the artist, the explorer, the clerk, the priest and the woman3. 
However, we could add other types that signaled the new social, political or cultural order 
installed by the precepts of the Enlightenment, like the journalist, the politician, the 
merchant or the philosopher. Due to their distinct but otherwise complementary 
contributions, these types contoured complex realities that can be clarified only through an 
interdisciplinary study. Only through the partnership of various dimensions of and 
perspectives on human knowledge can we throw light on a unified image of reality.  

Owing to these agents representing the Enlightenment, terms like insight, 
education, learning, knowledge, awareness, information, erudition, wisdom, instruction, 
teaching, illumination, light, edification, awakening; culture, refinement, cultivation, 
civilization, sophistication, advancement, development, liberalism, open-mindedness, 
broad-mindedness became synonyms of that desire of the individual to become perfectible 
through knowledge.   

The philosopher was the one to support the human being’s right to life and liberty 
and to guide him into searching happiness, an ideal that found its expression in their 
‘pursuit of happiness’. The 18th

 The artist, a member of the high or of the low classes, symbolizes two poles of 
human acuity in the 18

 century philosophy focused on preaching popular ideas like 
freedom and happiness, nowadays associated with the modern society. Human living 
meant gaining knowledge through personal experience and test, a fact to be exploited by 
the flourishing literary genre of the novel. English philosophers like J. Locke or D. Hume 
rejected the idea that human life guides after innate designs and held up the supremacy of 
individual experience over any other form of prior knowledge.  

Given that any type of culture has its own discourse, the man of letters, the scientist 
and the artist can be seen as the real propagators of the new ‘Enlightened’ discourse. 
They correspond to the real picture that the Enlightenment wanted to promote, that is a 
spiritually and intellectually enrichment of nations. Their matching space is that of the 
academy, the centre of knowledge and exchange of ideas. The personal microcosms of 
the artist (the rented room or the cabinet) and of the scientist (the laboratory) provided 
them with the privacy necessary for creation or innovation. Moreover, the saloons were 
very fashionable meeting spaces where the exchange of ideas were presided by women.  

th

                                                 
3 Vovelle, Michel (volum coordonat de) (2000): Omul luminilor, traducere din limba franceză de Ingrid Ilinca, postfaţă de Radu 
Toma, Ed. Polirom, Iaşi, pp. 5 – 24 

 century: reason vs. feeling. The poet and the dramatist are 
shadowed by the intensifying image of the painter, the satirist or the novelist. The coffee 
house and the public garden turn into culturally marked spaces since they sheltered much 
of the artistic or the political life in urban areas. The capital was then a place of exchange 
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and production where newness filtered itself. The painters of the 18th century England can 
be separated into two distinct categories. The first class of painters represent the 
principles of the Age of Reason, reflecting the life of the rich (Thomas Gainsborough) or 
satirizing the wealthy (William Hogarth). During the Age of Emotion painters like John 
Constable or William Turner offered original visions upon nature, dreams or the unknown. 
Satirists like Addison, Steele or Swift echoed a different view upon the (non)values of the 
Enlightenment in England. The novel underwent significant change, and, as the foremost 
literary genre of the 18th

 The image of the traveller frames the idea of travelling as a type of entertainment 
(for rich young men who spent a year abroad as a form of self-improvement) or as a type 
of erudition and spreading of cultural values (they brought home works of art, new ideas 
and patterns of behaviour). The figure of the traveler is closely linked to that of the explorer 
embodying the pragmatic philosophical teaching of the century. The explorer guides 
himself according to his/ her own perception on and experiment with the world around, 
despite any metaphysical tenets. He/ she is the agent contributing to a great extent to the 
establishing cultural connections between different nations. The borders transgressed by 
these two types include various countries, islands, cities in which they behave like 
expansionists, adventurers and colonizers in their desire to know or to control a specific habitat. 

 century, it brings in its centre of attention the image of the simple 
common man or woman undertaking various situations that eventually lead to a more 
complex comprehension of the world around. 

 The growing importance of the businessman or the merchant is due to the 
industrial, financial and economic developments of the age. The curiosity, openness and 
pragmatism of the people resulted in a desire to be useful, self-improving, speculative and, 
at the same time, to improve the superstructure. It is a fact that the emerging middle forces 
were the ones to secure the wealth of the country, as well as the ones to produce or to 
exchange goods. Tradesmen, lawyers, bankers gradually come into sight as socio-cultural 
types of the 18th

 The priest can be viewed as that cultural intermediary in the process of transmitting 
– or preaching – of values. Their bond to the common people is growing stronger and the 
qualities associated with priesthood became those of kindness, salvation and teaching 
through moral guidance.  

 century.  

The other relevant cultural intermediary is the clerk. The clerk himself is not a new 
type, but during the 18th

The woman still occupies an ambiguous position because she is secluded from 
administrative jobs and performs the worst jobs, sometimes even being associated with a 
breeder of sin (having the brothel as a corresponding space). However, at the other pole, 
the cultured woman animating the saloons is the figure of another type of femininity 
undergoing acknowledgment and success. Other spaces associated with the life of women 
were the room, the window, the castle, the library, the pond, the garden, the ball room. 

 century the monarchy seems to be more interested in a well-
organized administration.  

The bourgeoisie, as a new class taking the place of the declining aristocracy strives 
to integrate itself into the new order. The new developments and the social changes 
prepare the way for the ascension of the land-owning gentry that comes to know greater 
popularity than the aristocracy making its way out of the social map. Nevertheless, the 
nobility was still associated with artificiality, strongly contrasting to the naturalness 
characteristic to the middle-classes.  
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V. Conclusions 

 We have attempted to emphasize the importance of any cultural system as a 
means of and an encapsulator of those features leading to the shaping and gaining of the 
cultural identity specific for that community. The approach derives from the necessity of 
recognizing the complexity of any cultural scheme in its concrete manifestations or as an 
abstract body containing subsystems as the language, ideology, ethics, judiciary system, 
customs, arts, all social institutions and achievements of a group.  
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the human thinking and acting 
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Abstract:  
The knowledge in modern times speaks about science and practice, theory and 

practice etc. as if these were two different and – sometimes – opposed things. The 
knowledge in the (present) postmodern times tries to mix them up, to create so called 
theoretical-practical thinking and acting continuum. At least in the humanistic studies the 
practical/applied dimension is a more and more necessary one. In order to have a better 
chance to improve our human life, the author considers it is quite necessary to make visible 
changes both in education and research. There are proposed some redefinitions and new 
connections among political, economical and ethical fields. So, political field is defined as 
being about fulfilling proposed ends in function of existing means, economic field is about 
creating, combining and consuming means in function of the proposed ends and lastly, 
ethical field is about permanently adequately fitting and matching ends to means and 
means to ends. That is why the author appreciates that any human thinking and action is 
based on the ends-means-ends/means continuum. This is to conclude that instead of 
teaching young people three different – and supposed to be opposed – disciplines, as 
political science, economic sciences and ethics it is sufficiently to teach Ethics (as an 
inextricable conjunction between Politics and Economics) or Management (as a more clear 
triadic vision – political, economical and ethical – on the human thinking and acting).  Just 
because many people are reluctant to such a proposal of putting an equal between Ethics 
and Management the author is calling both of them with a (temporarily) new name: End-
Means Methodology (EMMY). 
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Introduction 

The history of End Means Methodology (EMMY) is more than 25 years old when it 
was defined only as “End-Means Binom” and it was meant simply to explain medical 
students that Political Economy is simply about human ends and means. By human 
dimension I had in my mind all three human levels: individual, societal and global. Even in 
1990 I presented – in Paris, at the First ISINI Congress – EMMY as an “economic and 
politic binom” although just that time I defined Ethics as a binomial conjunction between 
economic and political dimensions. Without any other “scientific apparatus” except Lionel 
Robbins’s definition of Economics as being about choosing among rare means in order to 
attain alternative ends I tried to demonstrate that any economic reasoning is futile and 
lacked of sense without linking it to the political (i.e. teleological) dimension. It can be 
concluded that sometimes lack of (complete or sufficient) information could be useful and 
generating new tracks of research… After years of refining the new (postmodern, holistic, 
transdisciplinary and triadic) approach I concluded that it is better to study the human 
behavior – first of all – as a simultaneously result of individual thinking (micro level), of 
social determinants (macro level) and of global influences (mondo level).  I just propose to 
researchers of any human(istic) field to try to describe the different as accurately as 
possible all levels of Reality (in Basarab Nicolescu’s definition) but immediately to try to 
see/imagine/consider them simultaneously and continuously. This means to transcend 
rapidly from a discrete/segmented vision to a continuous one, from a consequently 
approach to a simultaneous one. In the so called Social Sciences this could be equal with 
the creating of a single and unique field of studying human entities in a holistic way and in 
a synthetic approach. After this exercise a lot of new ideas and approaches could appear, 
but the very concrete result shall be an integrative postmodern thinking. This is shortly 
described below in comparison with modern (Cartesian) thinking, but not at all as opposed 
to it. On the contrary, the postmodern thinking is based on the modern one and includes it 
as a part of the new approach. 
 
MODERN THINKING POSTMODERN THINKING 
 
Tertium non datur logic Tertium datur (the third included) 
Analytical approach Synthetic approach 
Discrete/sequential Continuum/non-sequential 
Inductive and/or deductive logic Abductive logic 
Memory and repetition  Critical thinking approach 
Separate/Discrete Continuous, Holistic 
Consequentialist Simoultaneous 
Disciplinarity/Inter-disciplinarity Transdisciplinarity 

Backgrounds to EMMY 

In order to evidence the essence of different scientific approaches (such as 
economic, politic, ethic, psychological, sociologic, anthropologic dimensions etc.) I 
proposed to think about them in finalist (teleological) and instrumentalist (methodological) 
terms. It is a problem of (possibly accepted) convention to define the Economics as “the 
study of MEANS” and to define Politics as “the study of ENDS”. But, it is impossible to 
tackle with ENDS without thinking about MEANS and vice-versa. As a result it is 
compulsory to (re)define the essence of the economic field as “finding and combining 
MEANS in function of some established ENDS” and, also, to (re)define the essence of the 
politic field as “establishing ENDS in function of present and/or future MEANS” permits us 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

322 Liviu DRUGUŞ 

to find out that the study of Economics without studying Politics at one and the same time 
it is un-useful, non scientific and wasting resources (time, first of all). The direct conclusion 
is that this research should be applied into practice, in the real life. How? By approaching 
them as a continuum, as a inseparable common field. And because all new approaches 
need to have a name, I call it Ethics and (re)define Ethics as “fitting/matching ENDS to 
MEANS and MEANS to ENDS” in function of criteria agreed by people. Finally, we find out 
that we have an “economic-politic-ethic” continuum, impossible to study separately without 
having a lot of waste in scientific/knowledge and in practical/concrete terms. To be more 
clear the result of this applied research from the above demonstration is to 
concentrate/synthesize the educational process of the three (former) specialized studies 
into a single and more powerful one, reducing waste and increasing the utility of the new 
obtained skills. In practice, students should learn for 3-4 years these holistic bases of 
human action, taking after that a specialization in MEANS (Economics), in ENDS (Politics) 
or in END-MEANS (Ethics). The big results of the new curricular approach should be: a 
better communication among all kinds of “specialists” in human action, a better productivity 
of their activity, a better understanding of human essence and of social life. 
Transdisciplinarity is well served and holistic thinking could transform our education 
systems. The transnational Bologna process needs to be based, first of all on 
transdisciplinarity and postmodern thinking.  
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 Abstract 
The changes and the significant transfers appeared during the XX-th century 

in the scientific, technological, social, political and implicit economic field have 
forced the enterprises to adjust their managerial strategies for the conditions of an 
environment situated in a perpetual change by adopting some growth strategies 
based upon mergers and acquisitions or strategic alliances. 

Thus the appearance and the development of the groups of companies 
imposed a complex, multidisciplinary approach of these companies taking into 
account the juridical, fiscal, accounting and strategic management particularities of 
their activities. We notice here a juridical approach of the group taking into account 
the aspects linked to the commercial law, labour legislation, fiscal legislation, an 
accounting approach based upon the consolidated accounting and, recently a 
managerial approach based upon the strategies which stand for the creation and 
development of the strategic alliances.  

Transformările şi mutaţiile semnificative survenite în decursul secolului XX în 
domeniul ştiinţific, tehnologic, social, politic şi, implicit economic au obligat întreprinderile 
să îşi adapteze strategiile de management la condiţiile unui mediu aflat într-o continuă 
schimbare prin adoptarea unor strategii de creştere bazate pe achiziţii, fuziuni sau alianţe strategice. 

În acest sens, apariţia şi dezvoltarea grupurilor de societăţi a impus o abordare 
complexă, multidisciplinară a acestor organizaţii, abordare care să ţină seama de 
particularităţile de ordin juridic, fiscal, contabil şi al managementului strategic ale activităţii acestora.  

Termenul de grup are o largă răspândire în diverse domenii de activitate. Astfel, 
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române1

                                                 
 
1 Academia Română – Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan„, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1998, pag.437 

 explică noţiunea de grup ca fiind „ansamblu de 
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obiecte, piese etc. de acelaşi fel, reunite pe baza caracteristicilor funcţionale şi alcătuind 
un tot“. Asociat acestei explicaţii, Dicţionarul Explicativ prezintă şi principalele expresii 
derivate, cum ar fi: grup social, grup politic, grup de persoane sau grup matematic. Din 
analiza abordării termenului în cadrul , Dicţionarului Explicativ al Limbii Române rezultă că 
nu există nici o referire la sensul juridic sau economic al noţiunii de grup. 

În literatura de specialitate economică şi juridică, grupul este abordat în mod diferit. 
Distingem astfel o abordare juridică a grupului, care ţine cont de aspecte legate de dreptul 
comercial, legislaţia muncii, legislaţia fiscală, o altă abordare de tip contabil bazată pe 
contabilitatea consolidată şi, mai nou o abordare managerială a grupului fundamentată pe 
strategiile care stau la baza creării şi dezvoltării alianţelor strategice. 

Noţiunea de grup în interpretare juridică 

Deşi, la ora actuală se apreciază2

Organizaţia Naţiunilor Unite

 că nu există nici un sector de activitate în care 
grupurile de societăţi să nu îşi fi făcut simţită prezenţa, determinând astfel globalizarea 
domeniului, literatura juridică de specialitate nu oferă o abordare clară, unitară a 
conceptului de grup. 

3

                                                 
 
2 P. Joffre, Comprendre la mondialisation de l’entreprise, Ed. Economica, Paris, 1994, pag. 74-77. 
3 Organizaţia Naţiunilor Unite, Rapport commission des sociétés transnationales, Ed. ONU, New York, 1994, pag. 33. 

 defineşte grupul de societăţi de maniera următoare: 
„două sau mai multe societăţi formează un grup dacă una din ele controlează (societatea 
care conduce ansamblul grupului) direct sau indirect alte societăţi, sau dacă ele sunt 
efectiv controlate de o aceeaşi societate (societate în participaţie comună). În acest ultim 
caz, dacă societăţile de grup, conduse de o societate mamă, controlează direct sau 
indirect alte societăţi, acestea din urmă sunt membre ale aceluiaşi grup“. 

În interpretare juridică, grupul este deci un ansamblu de societăţi, independente 
unele de altele şi care în ansamblul său nu posedă personalitate morală, ceea ce conduce 
la o contradicţie între situaţia de drept şi situaţia de fapt, care este caracterizată prin 
concordanţa obiectivelor, prin unitate de direcţie şi strategie a societăţilor din cadrul grupului. 

O societate are personalitate juridică sau morală atunci când: are un patrimoniu 
propriu, distinct de cel al altor societăţi, are o denumire, sediu şi naţionalitate, se foloseşte 
de drepturile ataşate persoanei juridice, trebuie să respecte anumite obligaţii, în special în 
materie de publicitate deoarece societatea şi actele importante ale vieţii sale sociale 
trebuie făcute cunoscute terţilor. 

În mod unitar, în literatura juridică de specialitate se consideră grupul ca fiind lipsit 
de existenţă juridică şi de personalitate morală. Din această abordare decurge negarea 
noţiunii de patrimoniu şi de angajament social al grupului, cât şi imposibilitatea acţionării în 
instanţă sau a supunerii grupului unei proceduri de reorganizare judiciară. 

În principiu, din punct de vedere juridic o societate nu poate domina o altă 
societate, iar în cadrul grupului toate societăţile sunt considerate autonome şi 
independente. Pornind de la această constatare rezultă că între realitatea economică şi 
reflectarea ei în plan legislativ există numeroase discordanţe care îngreunează înţelegerea 
şi abordarea juridică a grupurilor de societăţi. 

Pentru a se putea înţelege mai bine accepţiunea juridică a grupului de societăţi se 
impune însă trecerea în revistă a principalelor elemente şi concepte cu care se operează. 
Prin urmare, prin prisma juridicului se au în vedere unele probleme legate de: definirea 
filialelor, participaţiilor şi societăţilor controlate, noţiunea de autocontrol şi transparenţa 
capitalului, obligaţiile de informare a acţionarilor şi publicului care decurg din existenţa 
filialelor, participaţiilor şi societăţilor controlate, noţiunea de grup propusă de dreptul muncii 
în unele ţări europene.  
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În unele ţări occidentale, dacă dreptul societăţilor nu dă o definiţie a noţiunii de grup, 
dreptul muncii prevede obligaţia creării unui comitet de grup în cadrul unui grup de 
societăţi. Legislaţia europeană a muncii tratează grupul ca fiind alcătuit din: o societate 
denumită dominantă, filialele societăţii dominante, societăţi în care societatea dominantă 
deţine indirect mai mult de jumătate din capitalul unei societăţi plasată în acelaşi teritoriu 
naţional şi societăţi în care societatea dominantă deţine o fracţiune de capital cuprinsă 
între 10% şi 50%. 

Astfel, în termeni juridici grupul, văzut prin prisma legislaţiei muncii din ţările Uniunii 
Europene, cuprinde două serii de relaţii: relaţii de filiaţie şi relaţii de participaţie. Pentru a 
putea interpreta aceste tipuri de relaţii trebuie să definim noţiunile de „interes“ şi de“ control“ . 

Noţiunea de control exprimă „o relaţie de putere prin care se pune în valoare o 
legătură de dependenţă directă sau indirectă între o societate controlantă sau dominantă 
şi una controlată sau dominată. Noţiunea de interes este diferită de cea de control şi nu 
mai pune problema unei relaţii de putere, ci numai a unei noţiuni patrimoniale“4

Din păcate, în literatura juridică de specialitate din România nu există o preocupare 
constantă pentru definirea şi delimitarea conceptuală a grupului de societăţi. Astfel, grupul 
este abordat doar prin prisma organizării, funcţionării şi a legăturilor care se stabilesc între 
societăţile sale, fără însă a se face referiri la definirea grupului prin prisma legislaţiei 
muncii. Această situaţie apare şi ca urmare a numărului relativ redus de entităţi de acest 
tip care funcţionează şi întocmesc situaţii financiare consolidate

 . 
Ceea ce accentuează legislaţia muncii din ţările Uniunii Europene se referă la modul 

şi condiţiile de constituire a comitetelor de întreprindere, sau de grup, şi atribuţiile pe care 
acestea le au la nivelul societăţii dominante, filialelor şi sub-filialelor, în special în ceea ce 
priveşte strategia grupului. 

Comitetul de grup are ca obiectiv informarea cât mai completă a reprezentanţilor 
salariaţilor, la nivelul grupului. Pentru a putea realiza acest lucru el centralizează 
informaţiile curente şi previzionale privind activitatea, situaţia financiară şi evoluţia locurilor 
de muncă din cadrul grupului şi primeşte, în schimb, conturile consolidate şi raportul auditorilor. 

Totodată, salariaţii întreprinderilor din cadrul unui grup sunt consultaţi de comitetul 
de întreprindere înainte de preluarea de participaţii, achiziţia sau cedarea filialelor, 
fuziunea sau aportul parţial de active, iar în ceea ce priveşte participarea salariaţilor la 
profit, aceasta se calculează în funcţie de rezultatul de ansamblu al grupului. 

În consecinţă, se poate aprecia că, la nivel internaţional, sistemul juridic recunoaşte 
existenţa grupurilor şi a relaţiilor care se stabilesc între societăţile acestora sau între una 
sau mai multe societăţi şi terţi. În acest sens, legislaţia internaţională prevede o serie de 
responsabilităţi ale grupurilor de societăţi în raport cu angajaţii, acţionarii, asociaţii 
minoritari şi creanţierii. Aceste reglementări se referă la: obligaţia informării, protecţia 
asociaţilor minoritari şi a creanţierilor. 

5

                                                 
 
4M.  Traşcă, C. Iacob, Contabilitatea societăţilor de grup, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1996, pag. 37. 
5 În statisticile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului  la 31.12.2004, în România erau înregistrate doar 11 societăţi de tip grup 
care întocmesc bilanţ consolidat.. 

.  

Noţiunea de grup în interpretare fiscală 

Pe plan internaţional, legislaţia fiscală nu ignoră noţiunea de grup, deoarece se 
impune o tratare atentă a modului de repartizare a dividendelor între societăţile grupului şi 
a modului de compensare a beneficiilor cu pierderile, la nivelul grupului. 

Fiscalitatea are în vedere existenţa societăţilor de grup, iar pentru instituirea unei 
fiscalităţi a grupului au fost adoptate succesiv diverse măsuri, fie pentru a corecta diferite 
metodologii care se aplică în mod normal, fie pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale care 
ar putea fi realizată prin sistemul de grupuri multinaţionale. 
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Aceste măsuri pot fi sintetizate ca fiind destinate: asigurării neutralizării impozitelor 
stabilite grupurilor, favorizării investiţiilor străine, încurajării regrupării întreprinderilor, luptei 
împotriva evaziunii fiscale între societăţile care fac parte din acelaşi grup şi a evaziunii 
fiscale internaţionale. 

Abordarea fiscală6

- veniturile filialelor repartizate societăţilor mamă, nu sunt supuse nici unei reţineri la sursă; 

 a grupurilor de societăţi stabileşte regimul special al societăţii 
mamă şi al filialelor, regimul integrării fiscale în grup, regimul fiscal al repartizării 
dividendelor şi compensarea beneficiilor şi a pierderilor. 

Regimul special al societăţii-mamă şi al filialelor – constă într-o serie de 
reglementări referitoare la impozitarea veniturilor filialelor repartizate societăţilor-
mamă şi a activului fiscal, după cum urmează: 

- veniturile filialei sunt exonerate de impozitul asupra societăţii mamă, la societatea-
mamă se practică defalcarea unei cote părţi forfetare de cheltuieli; 

- impunerea activului fiscal cu 50%, permite societăţilor mamă să redistribuie 
veniturile filialelor, adică societăţilor în care societatea mamă deţine mai puţin de 
10% din acţiuni sau părţi sociale, fără să achite un avans. 

Regimul integrării fiscale în grup este definit ca fiind „regimul de drept, întâlnit la 
întreprinderile din fruntea grupului, supuse impozitării, oricare ar fi natura activităţii lor7

Compensarea beneficiilor şi a pierderilor  este necesară, deoarece, când se 
calculează impozitul pe profit, se reţine ansamblul rezultatelor din exploatare, directe şi 
indirecte, realizate în ţară sau străinătate, iar pe de altă parte nu se ţine cont de 

„. 
Există totuşi o limitare la grupurile în care societatea mamă deţine în mod direct sau 
indirect cel puţin 95% din capital, dacă societăţile intermediare sunt, ele însele, membre 
ale grupului. Societatea mamă este singura obligată la plata impozitului stabilit pentru 
rezultatul ansamblului de societăţi, dar fiecare societate care este membră a grupului va 
participa solidar la plata acestui impozit. 

Regimul fiscal al repartizării dividendelor are ca obiectiv evitarea taxării 
impozitului pe societate în cascadă pentru societăţile care au adoptat o strategie de 
dezvoltare sau diversificare prin creştere externă în relaţii cu diverse întreprinderi. 

În legislaţia fiscală toate societăţile plătitoare de impozit pe societate, în 
România denumit impozit pe profit, trebuie să includă în rezultatul lor impozabil, 
dividendele primite de la alte societăţi. Ca urmare a acestui fapt, veniturile pe care 
societatea mamă le va primi de la filialele sale vor fi supuse unei impozitări duble. De 
aceea pentru a se evita dubla impunere este necesar ca veniturile nete aferente acţiunilor 
sau cotelor-părţi primite de către societatea mamă, în cursul anului exerciţiului financiar, 
să fie scăzute din profitul total al acesteia. 

Sistemul de deducere fiscală se justifică prin faptul că societatea-mamă are de 
suportat cheltuieli pentru gestionarea participaţiilor ale căror venituri sunt exonerate, de 
aceea şi cheltuielile corespunzătoare acestor venituri vor fi considerate ca nedeductibile. 
Deoarece sunt deduse la societatea mamă, aceste venituri trebuie obligatoriu reintegrate 
la nivelul filialelor, iar suma acestor cote-părţi nu poate să depăşească suma cheltuielilor 
efectiv suportate de societatea-mamă. 

De regulă, în practica internaţională, dar şi în ţara noastră, regimul dividendelor nu 
vizează decât participaţiile naţionale sau ansamblul societăţilor supuse impozitului 
conform legislaţiei ţării respective, oricare ar fi naţionalitatea lor. 

                                                 
 
6 G. Langlois, M. Friederich, A. Burlaud, Comptabilité approfondie, ed. Foucher, Paris, 2001, pag. 372. 
7 J. Montier, G. Scognamiglio,  Téchniques de Consolidation, Ed. Economica, Paris, 1995, pag. 20-22. 
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personalitatea juridică a filialelor. Se poate vorbi astfel de un dublu regim al beneficiului, şi 
anume : 

- beneficiul mondial - corespunde unui principiu de teritorialitate şi constă în 
adăugarea rezultatelor obţinute de sucursalele din străinătate la cel realizat de 
societatea din ţara de origine. Trebuie menţionat însă faptul că, din impozitul 
datorat de societate, se scade impozitul pe profitul care a fost plătit în străinătate. 

- beneficiul consolidat – corespunde unui principiu al personalităţii juridice şi 
vizează societăţile de grup, presupune adiţionarea la rezultatul obţinut în ţară, a 
rezultatelor directe ale stabilimentelor din străinătate cât şi a rezultatelor din 
exploatare ale filialelor indigene sau străine. 

Aplicarea regimului beneficiului mondial sau al celui consolidat prezintă mai multe 
avantaje, printre care menţionăm: reducerea bazei de impozitare a grupului ca urmare a 
compensării beneficiilor şi a pierderilor diverselor entităţi ale grupului, aplicarea regimului 
derogatoriu de calcul al amortizării, posibilitatea lărgirii repartizării beneficiului, evitarea 
dublei impuneri. 

Noţiunea de grup în viziunea contabilă 

În accepţiunea contabilă, grupul poate fi definit ca fiind „un ansamblu constituit din 
mai multe societăţi, fiecare cu personalitate juridică proprie dar unite prin participaţii în 
capital de aşa manieră încât una dintre ele, numită societate-mamă, exercită un control 
asupra ansamblului8

Ordinul Experţilor Contabili din Franţa

“. Ceea ce caracterizează grupul este unicitatea conducerii şi 
posibilitatea de consolidare a conturilor.  

9

                                                 
 
8 L. Malciu, Contabilitate aprofundată, Ed. Economică, Bucureşti, 2000, pag. 111. 
9 Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agreés,  Les groupes et groupements d’entreprises, Ed. OECC, Paris, 2002, pag. 17. 

 defineşte grupul ca fiind „ansamblul de 
societăţi dependente de o aceeaşi unitate de control. În toate cazurile este vorba de a 
combina avantajele economice, financiare şi fiscale care ţin de acest control unitar cu 
acelea care ţin de autonomia juridică şi descentralizarea funcţională.“ 

Complexitatea organizării şi structurării unui grup de societăţi, precum şi aspectele 
economice, juridice şi fiscale legate de existenţa grupului, au condus la modificări şi în 
domeniul contabilităţii. 

Deoarece informaţiile furnizate de contabilitatea financiară, la nivelul unei 
întreprinderi individuale sunt de cele mai multe ori insuficiente, atât pentru utilizatorii interni 
cât şi pentru cei externi,  a fost necesară aplicarea unor noi metode şi tehnici, care au dat 
naştere unei noi ramuri a contabilităţii, contabilitatea consolidată. Această ramură poate să 
ofere informaţii asupra grupului prin intermediul documentelor de sinteză consolidate.   

Contabilitatea consolidată devine, astfel, un mijloc util de informare a utilizatorilor 
interni şi externi, care oferă date despre situaţia patrimonială, financiară şi a rezultatelor 
unui grup. Fiind totodată şi un mijloc de gestiune, care permite măsurarea rezultatelor 
grupului şi analiza rentabilităţii în funcţie de diferite criterii, fapt care conduce la 
posibilitatea comparării grupurilor între ele şi a societăţilor din cadrul grupului, 
contabilitatea consolidată oferă informaţii importante care se află la originea unor politici şi 
a unor decizii strategice privind investiţiile, sursele de finanţare, rentabilitatea grupului. 
Pentru a construi informaţiile, în contabilitatea consolidată se procedează la agregarea 
datelor pe care le furnizează societatea mamă şi societăţile controlate de aceasta şi se 
retratează anumite informaţii pentru a se putea aplica numite metode şi tehnici de 
consolidare. 

Abordarea grupului prin prisma contabilităţii consolidate porneşte de la 
caracteristicile principale ale grupului şi relaţiile existente în interiorul şi exteriorul său, 
după cum urmează:  
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• Un grup de societăţi este în primul rând caracterizat prin existenţa de societăţi 
juridic independente unele de altele. Principiul independenţei juridice este unul dintre 
factorii care asigură flexibilitatea structurilor grupurilor de societăţi şi care facilitează 
realizarea diverselor strategii care au ca obiectiv concentrarea, diversificarea sau 
reorganizarea activităţilor. 

• Al doilea element îl constituie existenţa unei unităţi centrale - societatea 
mamă - căreia îi sunt supuse alte societăţi ale grupului. Existenţa unei puteri de decizie 
poate fi o sursă de conflicte sau tensiuni între societatea care exercită puterea şi cele 
subordonate. Această putere trebuie deci organizată, proces care cuprinde două aspecte, 
şi anume: definirea domeniului de competenţă între societatea mamă şi alte societăţi şi 
organizarea unui control de către societatea mamă asupra altor societăţi. 

• Dacă se definesc domeniile de competenţă între societatea mamă şi alte 
societăţi putem ajunge la o concentrare de putere a deciziilor de către societatea mamă 
sau, în caz contrar, la o mai mare descentralizare de putere şi delegarea unor 
responsabilităţi către alte societăţi. 

• Indiferent cum ar fi definit domeniul de competenţă, societatea mamă trebuie să 
îşi organizeze controlul, în aşa fel, încât să aprecieze rezultatele filialelor, dar mai ales să 
se asigure că deciziile luate de filiale sunt conforme cu strategia globală definită de ea 
pentru întregul grup, chiar dacă există o descentralizare a deciziilor.  

• Ultima caracteristică a grupului constă în faptul că unitatea de decizie trebuie să 
aibă ca principal obiectiv realizarea unei strategii de dezvoltare comună pentru 
ansamblul societăţii de grup. Performanţele grupului depind într-o proporţie 
semnificativă de adeziunea filialelor la obiectivele strategice comune şi de integrarea lor în 
procesul de informare şi luare a deciziilor. Prin urmare, societăţile grupului nu trebuie să 
fie supuse numai unei unităţi de decizie, ci trebuie să participe şi la o politică comună a 
grupului. 

Noţiunea de grup în viziunea managementului strategic 

Managementul strategic operează frecvent cu noţiunea de grup strategic. Michael 
Porter10

Putem aprecia că, în viziunea managementului strategic, noţiunea de grup depăşeşte 
sfera grupurilor financiare în care societăţile sunt legate între ele prin legături de ordin 
strict financiar (participaţii). Astfel, constituirea grupurilor strategice apare ca o consecinţă 
a schimbărilor survenite în mediul extern

 defineşte grupul strategic ca fiind „un grup de firme dintr-un sector de activitate 
care urmează aceeaşi strategie“. Din această abordare rezultă că, în optica 
managementului strategic, principalul criteriu care stă la baza includerii unor întreprinderi 
într-un grup strategic nu îl constituie deţinerea de participaţii, ci adoptarea unor strategii şi 
politici comune, menite să asigure succesul, pătrunderea sau supravieţuirea pe o anumită piaţă.  

11

                                                 
 
10 M. Porter, Strategie concurenţială – Manual de supravieţuire şi creştere a firmelor în condiţiile economiei de piaţă, Ed. Teora, 
Bucureşti, 2001, pag. 122-130. 
11 I. Ciobanu, R. Ciulu, Strategiile competitive ale firmei, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, pag. 152-155. 

 al firmelor ca urmare a globalizării activităţii, a 
diversificării crescânde a produselor, a pieţelor şi a tehnologiilor, a introducerii unor bariere 
la pătrunderea pe diferite pieţe etc. care au obligat societăţile fie să încheie acorduri şi 
alianţe strategice pentru a face faţă acestor provocări, fie să adopte o strategie de 
creştere, de internaţionalizare prin crearea de societăţi mixte sau de companii multinaţionale. 
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Conceptul de metodã în dezvoltarea 
sistemelor informaþionale 

Marian FOTACHE, Gabriela FOTACHE 
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Abstract 
The meaning of the concept of method is not always clear. When studying 

different theories about methods or looking into different practical manuals it is 
obvious that several definitions of the concept of method exist, and there are also 
new emerging concepts. Furthermore, there exist several related concepts – often 
with ‘method’ as a prefix and a following noun (method alliances, method 
components, method fragments). 

 Conceptul de metodă a fost dezbătut pe parcursul mai multor decenii (Bubenko şi 
Källhamar, 1970, Checkland, 1981, Russo şi Stolterman, 2000, Avison şi Fitzgerald, 
2003). Metodele de dezvoltare a sistemelor informaţionale (DSI) sunt utilizate adesea pe 
parcursul dezvoltării şi evaluării sistemelor informaţionale pentru a conduce şi sprijini 
procesul de lucru, de ex. metodele DSI pot fi gândite ca fiind conceptualizări normative 
care să direcţioneze atenţia utilizatorului metodei către anumite tipuri de fenomene. Din 
acest motiv metodele sunt create şi utilizate pentru a sprijini actorii DSI în realizarea 
diferitelor sarcini urmărind să atingă anumite scopuri. 
 Oricum, semnificaţia conceptului de metodă nu este întotdeauna clară. Când se 
studiază anumite teorii despre metode sau se apelează la diferite manuale practice este 
evident că există definiţii diferite ale conceptului de metodă şi că, în plus, există chiar 
concepte noi. Mai mult, există numeroase concepte corelative – adesea folosind termenul 
“metodă“ ca un sufix, precedat de un substantiv (alianţe de metode, componente de 
metode, fragmente de metode). 
 La studierea mai atentă a diferitelor concepte se poate observa utilizarea mai 
multor termeni pentru acelaşi fenomen sau a aceluiaşi concept pentru fenomene diferite. 
 Conceptul de metodă poate fi definit ca fiind „un mod explicit de structurare a 
gândirii şi acţiunilor. Metodologiile conţin modelul(ele) şi reflectă perspective particulare 
ale realităţii, bazate pe un set de paradigme filosofice. O metodologie ar trebui să spună 
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ce paşi trebuie urmaţi şi cum trebuie făcuţi aceşti paşi, dar, cel mai important, trebuie să 
spună de ce trebuie făcuţi acei paşi într-o anumită ordine“ [1]. După cum se observă, este 
utilizat termenul de metodologie, care este un termen grecesc ce desemnează studiul 
metodelor. The Oxford English Dictionary defineşte metodologia ca „studiul metodelor 
sistematice ale cercetării ştiinţifice“. Este justificată folosirea termenului de metodologie, 
deoarece este bine stabilit pragmatic în câmpul sistemelor informaţionale că termenul de 
metodologie este folosit cu aceeaşi semnificaţie ca şi metodă. 
 Un alt exemplu în sprijinul folosirii termenului de metodologie ca sinonim al 
termenului metodă este acela al lui Stamper [2], care declara „folosesc termenul de 
metodologie doar pentru înţelesul lui obişnuit. Ar fi mai bine, ca şi în filosofia ştiinţei, să 
vorbim despre metodă când ne referim la moduri specifice de abordare şi soluţionare a 
problemelor, rezervând termenul de metodologie pentru studiile comparative şi critice ale 
metodelor în general; altfel, acest domeniu vital de studiu ar rămâne fără nume“. 
 Sunt însă şi opinii care vin în sprijinul argumentării utilizării greşite a termenului 
metodologie. Astfel, Brinkkemper [3], care declară că „greşita folosire a termenului 
metodologie cu înţelesul de metodă este un semn al imaturităţii domeniului nostru şi, în 
consecinţă, ar trebui abandonată“. Brinkkemper defineşte metoda ca fiind „o abordare 
pentru realizarea unui proiect de dezvoltare de sisteme informaţionale, bazată pe un mod 
de gândire specific, constând în direcţii şi reguli, structurate într-un mod sistematic în 
dezvoltarea activităţilor cu corespondent în produse ale dezvoltării“. 
 Un alt punct de vedere asupra acestei chestiuni îl poate constitui propunerea 
utilizării termenului metodă când se face referire la abordări specifice într-un efort 
particular de dezvoltare de sistem şi folosirea termenului metodologie pentru descrierea 
generică a abordării folosite. Prin prisma acestor afirmaţii, metodologia poate fi adaptată şi 
utilizată în mai multe proiecte, fiecare aplicând propria metodă, bazată pe metodologia 
comună. Această formulă mai recentă corespunde sintagmei metodă situaţională: o 
metodă de dezvoltare de sisteme informaţionale reglată pentru situaţia proiectului prezent. 
 O altă definiţie a fost dată de Checkland [4]: „unei metodologii i-ar lipsi precizia unei 
tehnici dar ar fi un ghid mai ferm al acţiunilor decât o filosofie. Acolo unde o tehnică îţi 
spune cum, o filosofie îţi poate spune ce, o metodologie ar conţine şi elemente de cum şi 
elemente de ce“.Checkland foloseşte şi el termenul metodologie cu sensul de metodă. Mai 
departe, Checkland foloseşte termenul tehnică. Ce înţelege el prin tehnică nu este definit 
exact, dar probabil că se referă la o tehnică diagramatică, precum diagramarea fluxurilor 
de date sau diagramarea relaţiilor entităţi asociaţii, care sunt, potrivit lui Brinkkemper [3], 
interpretări comune ale conceptului. Oricum, Brinkkemper defineşte tehnica strict ca „o 
procedura, eventual cu o notare prescrisă, de desfăşurare a activităţii de dezvoltare“. 
 La examinarea definiţiilor de mai sus, este clar ca termenul metodologie este 
adesea folosit atunci când ceea ce desemnează de fapt este metoda. Metodă provine tot 
din limba greacă, şi înseamnă „cale (fel) de investigare“. Sensul termenului pare să 
răspundă la modul în care DSI trebuie desfăşurată, iar metodologia desemnează studiul 
metodelor. Mai mult, când o metodă ideal tipică este urmată în practică (posibil, într-un 
mod reglat), se poate vorbi despre o metodă situaţională.  

Alte concepte legate de metodă 

Tipuri de metode 
 Distincţia între „metode“ şi „tipuri de metode“ constă în faptul că prin tip de metodă 
delimităm un concept general iar prin termenul de metodă, un concept specific 
(circumstanţiat). Cu alte cuvinte, metoda este reprezentarea concretă a tipului de metodă. 
Astfel, orientarea-obiect este un exemplu de tip de metodă, iar Tehnica de Modelare a 
Obiectelor (TMO) este exemplul unei metode de acest tip. 
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Lanţuri şi alianţe de metode 
 Lanţuri de metode sunt acele metode legate una de alta, unde rezultatul unei 
metode folosite într-un pas anterior este folosit în pasul următor. 
 Conceptul de lanţ de metode poate fi dezvoltat, definindu-l ca mod de integrare a 
metodelor la diferitele niveluri ale muncii de dezvoltare. Această abordare de combinare a 
metodelor este un fel de integrare verticală. Pot exista mai multe nivele de abstractizare 
ale muncii de dezvoltare. De exemplu, poate exista un nivel mai înalt, care se ocupă de 
modelarea conceptuală, urmat de modelarea obiectelor, desfăşurată la un nivel mai 
scăzut. Modelul de obiect poate fi însă utilizat la definirea schemei bazei de date. 
Diviziunea integrării pe verticală capătă şi mai mult sens atunci când putem delimita o 
„alianţă de metode“.  
 O alianţă de metode reprezintă o integrare a metodelor situate pe acelaşi nivel de 
abstractizare. Aceasta este o integrare orizontală a metodelor. Alianţele îşi găsesc 
motivarea interpretării diferitelor probleme din perspectiva unor situaţii concrete. Altfel 
spus, alianţele de metode acoperă mai multe aspecte ale unui domeniu problemă la un 
nivel de abstractizare specific. O metodă acoperă, de obicei, anumite faze şi aspecte în 
cadrul DSI. Aşadar, o metodă abordează DSI ca pe un întreg congruent. 

Perspectiva 
 Un alt concept legat de metodă este perspectiva. O perspectivă este o manifestare 
a teoriei modului în care trebuie desfăşurată DSI. O astfel de teorie trebuie să fie 
normativă, explicatorie şi clasificatorie. Perspectiva poate fi definită ca fiind o abstractizare 
conceptuală a unui aspect al unui fenomen. Astfel metodologiile respectă perspective 
particulare ale realităţii bazate pe un set de paradigme filosofice. 
 Altfel spus, perspectiva constructorului metodei se bazează pe modul în care el 
percepe lumea. Valorile şi convingerile constructorului metodei vor influenţa utilizatorul 
metodei în cursul DSI. O perspectivă implică, de exemplu, alegerea anumitor premise iar 
aceste premise, la rându-le, vor influenţa utilizatorul metodei. Această influenţă poate fi fie 
controlată, fie suportată. Perspectiva poate să nu fie ilustrată explicit în cadrul metodei. 
Aceasta este cel mai adesea implicită şi luată ca atare. S-ar putea spune că o metodă se 
bazează întotdeauna pe o perspectivă, urmată, spre exemplu, de: 

 principii, 
 valori, 
 concepţii, 
 experienţe, 
 categorii   
 definiţii. 

Pentru a rezuma, perspectiva, explicită sau implicită, influenţează utilizatorul 
metodei într-un fel sau altul. Putem distinge între perspectiva internă şi cea exteriorizată a 
unui creator de metodă (ca şi a oricărei fiinţe umane). Elementele concepţiei despre lume 
ale unei persoane, care sunt greu (sau chiar imposibil) de exteriorizat constituie 
perspectiva internă a acelei persoane. Perspectiva exteriorizată, pe de altă parte, este 
constituită din valori intersubiective, convingeri etc., la care aderă creatorul metodei. 
Exemple ale perspectivei exteriorizate în DSI sunt orientarea-afacere, orientarea-obiect şi 
centrarea-utilizator. 

Cadru/Model 
Un alt termen legat de metodă şi adesea creator de confuzie este acela de model. 

Ce se înţelege de fapt prin model? Potrivit lui Yourdon [5], un model este utilizat pentru „a 
sublinia sau scoate în evidenţă anumite elemente critice ale unui sistem şi, în acelaşi timp, 
pentru a estompa alte aspecte ale acestuia“. Exemple de notare clasică pentru exprimarea 
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modelelor sunt diagramele de relaţii entităţi asociaţii defineşte modelul ca „abstracţie a 
ceva cu scopul de a înţelege acel ceva înainte de a-l construi“. 

Cadrul poate fi definit ca fiind un model static, care oferă o structură pentru a ajuta 
la conectarea unui set de modele sau concepte. Un model răspunde întrebării ce trebuie 
făcut dar nu şi întrebării cum. 

Ceea ce face ca definiţiile de mai sus să fie confuze este că ele se referă la 
domenii diferite. Definiţia lui Yourdon, bunăoară, se referă, evident, la sistemul 
informaţional, ceilalţi autori citaţi referindu-se la model, au în vedere modelul unui proces 
DSI. Cu alte cuvinte, ei folosesc acelaşi termen dar se referă la concepte diferite. Unii se 
referă la procese DSI în vreme ce alţii se referă la produsul unui astfel de proces. 

Pentru a evita confuzia cel mai bine este să se utilizeze conceptul de cadru când 
ne referim la procese DSI, sau termenul model de proces de dezvoltare. 

Conceptul de cadru este bine definit în tradiţia producţiei software dar nu în 
întregime aplicabilă în cazul tradiţiei sistemelor informaţionale. Conformitate unei definiţii 
din software: „un cadru este soluţia generică de design la o anumită problemă sau la un 
anumit domeniu. Cadrul descrie diferitele elemente de design implicate în soluţie, ca şi 
relaţiile dintre ele“. Dacă ar fi să schimbăm termenul soluţie de design cu moduri de 
desfăşurare a DSI şi termenul elemente de design cu faze această definiţie devine 
similară cu cea pentru cadru/model. 

Componentele metodei şi Fragmentele metodei 
O metodă poate fi percepută ca un întreg constând din diferite părţi. De aceea 

este nevoie de un concept şi pentru părţile unei metode. În ultimele decenii au fost 
propuse pentru aceasta concepte precum componente ale metodei şi fragmente ale 
metodei. Motivul a fost trecerea de la o perspectivă monolitică asupra metodei la o 
flexibilitate generică potrivită pentru proiectarea metodelor situaţionale. 

Conceptul de fragment de metodă a fost definit ca fiind „... o descriere a unei 
metode de proiectare a unui sistem informaţional, sau orice parte coerentă a acestuia“. 
Din această definiţie, o metodă completă, de pildă OMT, este un fragment de metodă şi la 
fel este fiecare concept singular folosit în cadrul OMT, cum este, de pildă, obiectul. Pentru 
a disemina, un fragment de metodă este considerat a rezida la un anumit nivel de 
granularitate, din cele cinci posibile: metodă, stadiu, model, diagramă sau concept. Astfel, 
obiectul se va afla la nivelul conceptelor iar OMT la nivelul metodelor. Mai departe, un 
fragment de metodă este fie un fragment al procesului sau un fragment al produsului. 
Fragmentele de proces reprezintă activităţile, stadiile etc. Ce urmează a fi parcurse, iar 
fragmentele de produs sunt componente, diagrame etc. ce urmează a fi produse sau care 
sunt cerute pe parcursul dezvoltării. 

Metoda poate fi constituită din componente interschimbabile şi reutilizabile. 
Fiecare componentă constă în descrierea unui mod de lucru (un proces), notări şi 
concepte. Un proces descrie reguli şi recomandări pentru DSI şi informează utilizatorul 
metodei (sau componentei) ce acţiuni trebuie întreprinse şi în ce ordine. Notările sunt 
reguli semantice, sintactice şi simbolice de documentare. Conceptele sunt categorii 
incluse în proces şi notare. O componentă a metodei poate fi parte dintr-un lanţ de metode 
sau dintr-o alianţă de metode. Conceptele şi notările constituie, aşadar. Împreună, ceea ce 
este descris uneori ca limbaj de modelare, aşa cum este UML. O componentă a metodei 
sau un fragment poate fi utilizat şi separat şi independent de alte componente. Fiecare 
componentă a metodei se adresează unei anumite probleme de rezolvat. Exemple de 
componente de metodă sunt „analiza procesului“ şi „găsirea claselor şi obiectelor“, care 
sunt ambele părţi ale unui întreg (ale unei metode). 

Astfel, o componentă a unei metode poate fi privită ca fiind cel mai mic ansamblu 
semnificativ al fragmentelor de metodă care tratează un anume aspect al unei probleme 
(Brinkkemper ş.a., 1999) şi constă în fragmente de produs (notări), fragmente de proces 
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(procese) şi fragmente de concept (concepte) folosite în celelalte două tipuri de fragmente. 
De remarcat că componenta metodei per se (din lat. – prin sine însuşi) este un fragment 
de metodă la un nivel de granularitate intermediar. 

Formule de Cooperare 
Procesele DSI implică mai mulţi actori. Procesul de DSI poate fi descris ca un 

proces de grup cu actori care interacţionează, discută, învaţă, sunt de acord, se contrazic 
şi dezbat. Mai mult rapoarte de cercetare dezbat participarea utilizatorului puternic (actor 
al afacerii).aceasta înseamnă că metodele trebuie şi ele să suporte forme de cooperare. 
Potrivit lui Goldkuhl ş.a. (1998) formulele de cooperare descriu modul în care persoanele 
diferite interacţionează şi cooperează în timpul muncii ghidate de metodă. Cooperarea 
are, de asemenea, de a face cu rolurile şi diviziunea muncii. Se poate spune că formulele 
de cooperare tratează meta-chestiunea cui trebuie adresate întrebările în timpul DSI 
(Goldkuhl ş.a., 1998). Exemple de formule de cooperare sunt sesiunile de brain-storming, 
interviurile şi sesiunile de modelare. 
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Abstract 
Within the context of the development of new European Progressive theories, 

a new didactical model emerges at present, i. e. the "Model of Mathetics" which - as 
an alternative model to the so-called "objective didactics" - steadily grows in impor-
tance. This new didactical model that is based on fundamental insights of construc-
tivism and neuro-physiology no longer focusses on the image of the omnipotent 
teacher but transfers large parts of the situation of learning to the responsibility of 
the individual learner. It becomes evident that within the general discourse on 
school quality we are facing a change of paradigm, also and in particular when 
considering the construction of didactical models. 

 
Traditionally, the culture of teaching and learning is characterized by the paradigm 

of humanistic pedagogy. From the view of didactics - as core range for professionalism in 
teacher training – a prevailing didactical model developed, in particular coined by the 
teaching-theoretical didactics which I would like to call “the objective model” (objective didactics). 

This teaching/learning culture formed by the teaching-theoretical didactics is on the 
one hand characterized by a high educational requirement, i.e. the systemic linkage of tar-
get, contents, method and medium and, on the other, by increasing stress for the teacher 
who with his very best intentions regards the pupil as an object. Due to the all inclusive 
responsibility of the teacher and due to the increasingly divergent and complex structure of 
the groups of learners and situations of learning, the teacher who orientates his classes 
along the principles of objective didactics will find himself more and more involved in situa-
tions of instruction which he is utterly unable to cope with. 

In the present course of outlining new progressive didactical models, an alternative 
form is being developed, the “model of mathetics“ that attributes a new role to the person 
of the teacher (cp. Kösel 1993). Based on new progressive educational ideas and rein-
forced by insights from constructivism and system-theories as well as neuro-physiology a 
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didactical model emerges which no longer is oriented towards the model of the omnipotent 
teacher but transfers large parts of the situation of learning to the responsibility of the 
learner. Obviously, the general discourse on school development is also to be seen in the 
context of change of paradigm, in particular where the construction of didactical models is 
concerned. This change of paradigm is illustrated in the following graphic:  
 

Hermeneutical  
Science 

 Empiric-analytical 
Science 

Humanities           Pragmatism           Constructivism 
      System theories     Neuro-Physiology 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

Humanistic Pedagogy Progressive Education  Constructivist-systemic 
Pedagogy 

 ↓ ↓ ↓  

OBJECTIVE 
DIDACTICS 

 

Subjective Didactics 
Mathetics 

(Constructivist-systemic Didactics) 
Neuro-Didactics 

Progressive Educational Didactics 
 

Heteronomous Learning Self-organised 
Learning 

Fig 1: Lines of development of construction of pedagogical theories and didactical constructions 

Mathetics in the perspective of transdisciplinarity 

Mathetics are not developed from the point of view of inter- or multidisciplinarity, but 
in the tradition of transdisciplinarity. 

New areas of scientific research cross the borders of single subjects (e.g. the Cog-
nitive Sciences, Environmental Sciences), thus, they can not be perceived as groups or 
simple combinations of some related scientific disciplines. Subjects of inter- or multidiscip-
linarity are concepted in two dimensions (overlapping areas), which neglects dynamics in 
the linkages between subjects in highly complex scientific structures. 

 
cp. Koizumi, 1999 

 
In inter- or multidisciplinary fields of research findings of numerous related discip-

lines are picked out to build new scientific concepts that cross the borders of Empiric-
Analytical Sciences, Humanities and Social Sciences. 

The concept of transdisciplinarity fills a three-dimensional space. It is based on lin-
kages between numerous disciplines on a lower hierarchic level, but the concept itself 



Transdisciplinaritate 
Transdisciplinarity in management of teaching and learning 337 

goes into a higher hierarchic dimension (transdisciplinary vector). Transdisciplinarity 
means bridging the gaps between – fundamentally – different disciplines and there merg-
ing to the maximum extinct which leads to a new scientific discipline.  
 

 
cp. Koizumi, 1999 

 

 
Mathetics in the context of major educational streams 

The following diagram shows which differences appear as critical points when ob-
jective didactics is compared to Mathetics, and illustrates the ten logical contexts of Ma-
thetics, neuro-didactics and progressive educational didactics (p.t.p.): 
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In the following, the differences that appear as critical marks in objective didactics 
when compared to Mathetics and the ten logical contexts of Mathetics, neuro-didactics and 
progressive educational didactics will be explained in detail: 

1. Objective Didactics: 
Cognition (Learning) as depiction: 
Whilst naive realism starts off from a one-to-one depitction of reality in man’s brain, 

the critical realism already refers to a depiction of the reality which has been modified by 
previous knowledge. The general theory of models based on Neo Pragmatism even goes 
one step further by stating that all cognition is cognition in or by models (cp.Stachowiak 
1973). But even this approach which already shows constructivistic features (cp. Stachio-
wiak 1983), remains basically stuck in the idea of depiction. 

Mathetics: 
Cognition (Learning) as construction: „The central thesis of constructivism states 

that men are autopoietic, self-referential and operational closed systems. The outside re-
ality is inaccessible to us by sensoric or cognitive approach. We are coupled with the envi-
ronment only by structures, i.e. we convert impuls from the outside within our nervous sys-
tem in a “structure determined“ manner, i.e. on the basis of biographically coined psycho-
physical cognitive and emotional structures. The reality produced in such a manner is not 
a representation, no illustration of the external world, but a functional, viable construction 
which is shared by other persons and which proved to be helpful for life during the bio-
graphic and generic history. (Siebert 1999, p. 5-6). 
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(Cp. Siebert, 1999, p. 15). 
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Neurodidactic  
Cognition (Learning) as sub-symbolic, neural cross-linking: Neural nets do not 

function according to “stored” rules (rules of allocation) e.g. for recognition of patterns, but 
the knowledge of “existing rules” represented by the construction of neural cross-linkings 
and/or the reinforcement of neural connections (learning networks). “(…) thus mental 
processes will appear in a completely new light. Such processes do not imply a mere han-
dling of symbols according to rules, but consist of a sub-symbolic process hardly to be de-
scribed in rules during which internal representations continuously change. Rules are not 
stuck in the brain, they are merley useful to describe certain mental achievements after 
completion“ (Spitzer 2000, p. 29). 

Progressive Educational Didactics 
Experimental Trying-Out: In partical the pedagogy of Freinet seems to dispose of 

a certain internal “constructionalistic“ structure which is reflected in the learning process by 
the systematic cross-linking of work requirement, work structures, work techniques and 
work documents (cp. Hagstedt 1997). Freinet’s term of the “experimental trying-out” seems 
a particularly appropriate one for interpretation according to the constructionalistic ap-
proach. Further more, constructionalistic elements may be found within the ranges of free 
work, week plan work, discovery learning and action-oriented learning.  

2. Objective Didactics 
Technological Optimism of Feasibility: Learning theoretical didactics are charac-

terised by a high degree of internal differentiation within the so-called field of condition 
and/or decision. This factor field may easily lead to the assumption that such a multi-
functional type of didactic will make classroom teaching predictable up to any details.  

Mathetics 
Support of Self-organisation: Both cognitive and social systems are characterized 

by their non-linearity and self-control. Didactical action may therefore only energize but not 
determine the processes of learning. Teaching (learning management) is thus the attempt 
to energize complex systems that operate according to their own logic. This implies that it 
is basically impossible to teach (in a direct manner), and that it is only possible to activate 
processes of learning.  

Self-organised learning overcomes the uniform teacher-centred type of learning 
step-by step that is oriented along the illusion of homogenous group of learners and 
stresses the importance of promotion of learning and the creation of motivitation learning 
environments for all learners with all their individual differences instead (cp. Werning 
1996). 

Neuro Didactics 
Self organization of groups of neurons: Special systemic functions of the neural 

network paired with repetitive continous imput lead to self-organised learning. Each neuron 
is connected with any other neuron of this layer in column-shaped layers and thus stimu-
lates other neurons in the closer envirionment and restrains those that are more distant. 
Due to this structure the linkage of the system is reinforced  „(…)so that certain characte-
ristic features of the input are depicted at a certain location of the network in a regular 
manner“ (Spitzer 2000, p. 104). 

Progressive Educational Didactics 
Independent Learning in motivation learning environments: Progressive educa-

tional teaching opens up towards the individual personality of the learner. It is no longer 
the learner who has to adapt himself to the conditions and requirements of the educational 
institute, but it is the educational institute who is challenged to develop into a positive world 
of learning which offers supportive conditions of learning possibly to all individual learners 
(e.g.. Montessori’s didactical materials) (cp. Werning 1996). 
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3. Objective Didactics 
Information Society: The so-called transceiver model entices to the wrong idea 

that the coded flow of energy (e.g. accoustiv waves) has already been filled with meaning 
which only needs to be taken up by the receiving person.   

Mathetics 
Learning and Communication Society: According to the constructionalistic ap-

proach we learn in a recursive manner, i.e. the content of learning is being transformed, 
structure-determined by the previous learning content. Thus, it is not meaning which is 
being transported during the process of communication (learning process), but it is the 
learner himself who attributes meaning to the incoming coded flow of energy.  

Neuro Didactics  
Structural Coupling: Neuronal networks are coupled with other networks (with 

their environment) in their structures, i.e. internal models are adjusted with other (external) 
models so that a co-evolutional construction of models will develop.  

Progressive Education 
Learning in Community: Peter Petersen in particular focusses his progressive 

educational effort on the term of community. “In which way can we create an educational 
community that will enable a human creature to acquire an optimal individual education, 
such a type of education that responds in an utmost manner to his inborn urge for educa-
tion and which is appropriate for him? Such a type of education that will then take him 
back to the larger community as a more valuable, richer and active member. Or more 
briefly: In which way should the educational community be constituted so that a person 
may fulfill his individuality?“ (Petersen 1927) 

4. Objective Didactics 
Teaching of knowledge – Steering: In traditional teacher-centred forms of instruc-

tion, most of the questions teachers ask are directed to all

Mathetics 

 pupils. The anwers to these 
questions require mostly reproductive achievements thereby reaching a density of ques-
tions up to 80 questions during 45 minutes/teaching unit. For the pupils, this type of didac-
tics is primarly characterized by achievement time and not by learning time (cp. Frey et. al. 
1999, p. 339-340). 

Self-Directed Learning: „Self-directed Learning is a form of learning, during which 
the person decides himself which kind of self-control meansures he/she wants to apply 
according to his/her motivation for learning (of cognitive, volitional or behavioural kind) and 
controls, regulates and evaluates the progress of learning by him/herself (at meta-
cognitive level)“ (Konrad/Traub 1999, p. 13). 

Neuro-Didactics 
Autopoietic System of Learning: Autopoietic systems are determined by their 

structure and may therefore not be influenced directly from the outside. They may mereley 
be pertubated (disturbed). 

Progressive Educational Didactics 
Individual Paths of Learning: Nearly all models in progressive education contain 

similar sequences of self-directed learning: projection of learning target, planing of the 
learning process, realisation of the learning process, reflection on the learning process 
(meta-cognition), evaluation of results.  

5. Objective Didactics 
Liable Truths: In the sense of neo-pragmatism, the construction of knowledge may 

only be achieved by groups with homogenous intention during a determined period of time 
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and for a determined period of time. This basically implies a general rejection of all models 
of knowledge that claim to be valid independent of space and time. 

Mathetics 
Plurality of Construction of Reality: Men are recoupling systems of men – exter-

nal world. Every one constructs an internal model of reality of its own. “The relation subject 
- object is interdependent in its relational and dynamical. Construktivism confirms the basic 
anthropocentricity and also the egocentricity of human existence.“ (Siebert 1999, p. 7). 

Neuro-Didactics 
Differing Quality of linkage of neual networks:  If certain input signals from each 

individual world of stimulus of the learning individual are offered on a regular basis, the 
output-structure will be stabilized. “Thus Hebb’s rule of learning implies the following: If two 
inter-connected neurons are simultaneously active, the connection between the two neu-
rons will automatically grow stronger” (Spitzer 2000, p. 44). 

Progressive Educational Didactics 
Individual Results of Learning: The relative openness of project-oriented learning 

(Dewey), of initial learning starting off from educational situations (Petersen), of ways of 
free expression (Freinet) will each lead to individual products of learning which in their dif-
fering variety will form a synergetic result of learning of the community.  

6. Objective Didactics 
Reductionist World View: Teachers that are primarily oriented along object-related 

principles inevitably tend to apply didactical reductional processes. This will induce pupils 
to separate knowledge into formulars.  

Mathetics 
Holistic World View: The construction/extending construction of internal models 

takes place on basis of different variety of external stimuli thereby reaching complex inter-
nal structures of linkage which in no way correspond to a restricted external world limited 
by the structures of a subject. 

Neuro-Didactics 
Multi-sensory Integration: Learning with all senses, this does not imply that one

Progressive Educational Didactics 

 
sub symbolic connection (depiction) is automatically reinforced on basis of a diverse impe-
tus of stimulus, but that different forms of possible subsequent linkages are created.  

Holistic Relation between Subject of Learning and Object of Learning: Pro-
gressive Educationalists constantly stressed the holistic view of the learner and the subject 
of learning (e.g. action orientation in Work School pedagogy (Kerschensteiner), the defini-
tion of interdisciplinary fields of learning: God, nature and man (Petersen) and the inde-
pendent creation of hoilistic unities by the pupils (Freinet). 

7. Objective Didactics 
Promotion of Answers: Already at an early stage Martin Wagenschein critically 

remarked that the traditional didactic ignored the genetic process of learning which con-
sists of carrying out the three-fold step starting off from common astonishment initiated by 
phenomena and achieving precise answers via preformulation of the facts by non-
technical terminal (cp. Wagenschein 1962). 

Mathetics 
Suggestion of Questions: The presentation (existence) of phenomena that ques-

tion existing models (viable ar first) lead to their re-construction (extension).  
Neuro-Didactics 
Perturbation of the Autopoietic System „New situations and environments may 

lead to perturbations, i.e. interferences. During this process, the environment does not de-
termine or instruct the autopoietic system, but initiates transformation“ (Siebert 1999, p. 200). 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

342 Wolf Dieter KOHLBERG 

Progressive Educational Didactics 
Socratic Dialogue: Appeal to teachers under progressive educational aspects: Ask 

as many questions as possible that do not imply a precise reproduction performance, but 
formulate comprehensive impetus that will initiate pupil activities in a constructive and pro-
ductive manner  

8. Objective Didaktics 
Unity of Consensus: Traditional instruction aims at teaching objective knowledge 

independent of time and space by taking recourse to an ontological concept of cognition. 
Contrary to this, the neo-pragmatism and constructivist approach are based on a multiple, 
pragmatic and intentional concept of cognition.  

Mathetics 
Multiple Differences: “Constructivism stresses differences, heterogeneity, variety 

and less consensus, homogenity and identity. Learning presupposes the recognition of dif-
ferences, aspects that appear as strange ones, other perspectives.“ (Siebert 1999, p. 198). 

Neuro-Didacticts 
Environmental influences as incidental generators of neural linkages: The de-

velopment of the basic brain structure is predermined by genetics. Further neural linkages 
are influenced by experience. “The life-long disposition and capacity of the brain to accept 
changes during experience with the environment is called plasticity.  Being a teacher one 
has to know that learning does not imply a simple ‘feeding of information’, but that teach-
ers support pupils in developing groups of neurons that simultaneously fire off. As result 
more and more complex and larger neural networks are produces that correspond to the 
capability of acquiring competences and ideas in accordance to objectives and meanings.” 
(Arnold 2002, p. 122). 

Progressive Educational Didactics 
Individual Learning Methods, Rhythm of Learning, Products of Learning: An 

example– Hugo Gaudig’s principle of independent activity.  “Autonomous action is what I 
claim for all phases of working processes. The pupil should act autonomously during the 
phase of identification of the target, scheduling his processes of work, during the pursuit of 
the target, decision-making at critical stages, during the process of controlling the work 
and the result, correction and evaluation. An autonomous pupil does not need external 
impetus to be motivated for his work. During his work he does not need to be pushed from 
the outside or to be guided in order to find the right solution for his problem. The principle 
of autonomous action prevails during the entire time of the school course, from the first to 
the last day. (Gaudig 1922, p. 93) 

9. Objective Didactics 
Perfect Solutions: Objective Didactics dynamize processes of teaching and learn-

ing into the direction of the determined target of learning, by dictacting to the pupil pseudo-
perfect models in a far too swift manner thereby lacing sustainability.  

Mathetics 
Probability of Errors If, however, we pass through processes of learning by con-

structing, reconstructing and deconstructing (cp. Reich 1996), by constructing within the 
learning community hypotheses (modela) for solving problems which amy be viable or not 
viable, to be verified or falsified, the we are likely to have learnt more – even in the case of 
falsificating the model.  

Neuro-Didactics 
Verification of hypotheses – or falsification by interaction of upper and lower 

brain areas: According to Spitzer models that were constructed in the so-called upper 
areas of the CNS, are compared with the sensory input of lower areas. “This comparison 
may either come up with the result that the input corresponds completely to the ‘interpreta-
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tion’ coming from ‘above’ or that a residual part was not ‘explained’ by the suggested in-
terpretation. In the first case, the system has acquired a stable state; whereas – in the 
second case - the residual part that remained unexplained case will be resignalled from 
the lower area to the upper area as a new input for further processing (i.e. for ‘calculating’ 
new ‘proposals of interpretation’). These proposals are being signalled to the lower area in 
form of new patterns either until the total input has been met with a sufficient ‘interpreta-
tion’, or the original hypothesis has been rejected and a new hypothesis will be ‘tested’”. 
(Spitzer 2000, p. 140) 

Progressive Educational Didactics 
Discovery and Explorative Learning, Projekct Learning Problem-oriented learn-

ing – as claimed by Dewey and other Progressive Educationalists – leads to a productive 
situation of instruction during which pupils develop hypotheses that compete against each 
other, which will be verified or falsified during tests in practice, a procedure that contains a 
high potential of learning effects even if the path does not lead to a viable model. “In all 
areas of learning, however, the principle holds true that it is not necessary the knowledge 
but rather the process of discovering and exploring that will significantly promote the de-
velopment of the child.“ (Eichelberger 2002, p. 54). 

10. Objective Didactics 
Cognition: Although the importance of considering the emotional dimension during 

the planning of lessons is continuously stressed in learning-theoretical didactics, the cogni-
tive dimension unambigiously prevails in didactics of every-day teaching.  

Mathetics 
Cognition und Emotion: In its initial shaping, constructivism intended to explain 

the interaction between systems primarily at cognitive level. In the meantime, however, it 
appears to have been confirmed that any cognitive achievement is being accompanied or 
influenced by emotions. 

Neuro-Didactics 
Emotions as Operators of neural networks:  In his so-called Affective Reasoning, 

Ciompi defined emotions as motors and influential factors of cognitive processes: “Affects 
are significant suppliers of energy or motors and motivators of a cognitive dynamics. Af-
fects continously determine the focus of attention. Affects work like sluices or gates that 
open up or close the approach to different stores of the brain. Affects create continuity; 
they act upon cognitive elements like glue or connective tissue. Affects determine the hie-
rarchy of our thought contents. Affects are of eminent importance as reductors of complex-
ity”. (Ciompi 1997, p. 95-99) 

Progressive Educational Didactics 
Learning within a Positive Learning Atmosphere, School as a Space of Life: 

Petersen and others all over again claimed to change the educational establishment into a 
community school for life. “Peter Petersen understands school as a ‘place of life’ and not 
as an educational establishment which merely considers the pupil whereas the Jena Plan 
considers the entire personality of the child. The classroom may no longer remain ‘a cell 
for instruction’, it must be refurnished to become a ‘School living room’ which offers com-
fort to the children and possibilities for enlargening their horizon. Peter Petersen vehe-
mently doubts that the ‘scrab time table’ with its continuously expanding combination of 
teaching subjects may be adequate for children to approach the world. He designed a 
“rhythmical weekly working plan“, which structures the week of a child in a sensible man-
ner.“ (Eichelberger 2002, p. 68) 
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The interplay of psyche, neural system and immune system  
as a farther reason for the necessity of Mathetics 

A substantiation for Mathetics that goes beyond the extent of neurophysiological 
reasons has been developed with the approach of the so called Psychoneuroimmunology 
(abbreviation PNI). PNI-Research has given proof of a close linkage between psyche, cen-
tral nervous system, hormonous system, immune system and environmental influences; 
e.g. social contacts. 

The central nervous system is in close contact with the immune system through 
nerve fibers and with the hormonous system through the emission of hormones. Given this 
new concept of the human organism, PNI conceives man as bio-psycho-social beings and 
regards the “network of man” on a molecular level. Thus, diseases are a disruption of the 
communication between biological, mental and social processes. To turn it the other – 
positive – way out: Only if the human organism is in homeostasis, it is able to lear 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consequenses for the Professionalization of Teachers 

Taking into account all considerations stated above will lead to the conclusion that 
teachers’ qualification for teaching needs to be extended by a further essential component. 
Besides the classical qualification in the area of didactics (theory of how to teach) teachers 
should dispose of an equally important qualification in the area of mathetics (theory of how 
to learn) (cp. Chott 2003, Anton 2003). In the following diagram – which has been supple-
mented by the component “Progressive Education”, Anton developed the structure of a 
modern theoretical teaching qualification for teachers:   
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Abstract  
 The paper attempts to demonstrate that a number of approaches from a 

variety of scientific disciplines can be combined to successfully discuss a topic 
that may once have been considered suitable for examination by scholars from 
one academic field only. Employing concepts from the fields of literary 
science, psychology, social science, and music theory in his discussion of 
the work of British rock music writer and performer Roger Waters, the author 
elaborates on his reasons for discussing the topic of the paper in this 
manner, and comes to the conclusion that any other, non-multidisciplinary 
approach would not have sufficed to do it justice. 

In recent decades, one of the most notable changes in the general attitude towards 
rock –  that most forceful strand of what is termed ‘popular’ music – has been the gradual 
disappearance of the once widely held belief that rock music could be employed to bring 
about social change. When the term ‘rock’ was first used in the late 1960s, it came to 
describe not only a range of previously unheard sounds, but also a range of concomitant 
attitudes displayed by the (mostly Anglophone) performers creating those sounds; when, 
from 1968 onwards, the countercultural movements on both sides of the Atlantic began to 
disintegrate amidst violent altercations between protesters and forces of ‘the 
establishment’, many politically-minded rock songwriters became disillusioned with the 
ideologies of the late 1960s, and the hopes once connected therewith – such as for 
changes for the better they had believed their music could effect. They abandoned lyrics 
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dealing with topics of wider relevance, and began looking inward. As a result, the 1970s 
saw most established mainstream rock acts (such as Bob Dylan, the solo Beatles, or The 
Rolling Stones) engage, on both a musical and lyrical level, in what has often been 
dismissed as self-possessed ‘navel-gazing’, a trend supported by the introspective, self-
fixated musings of newly-emerging solo performers such as Neil Young, Leonard Cohen, 
Joni Mitchell, or David Bowie. 

Roger Waters is one of the few artists with his roots in the British countercultural 
movement of the 1960s to stick to the concept of writing rock songs in order to cause shifts 
in their listeners’ attitudes and opinions throughout his entire career. From “Corporal 
Clegg”, his 1968 portrait of a war veteran, onwards, Waters – who once stated that his 
“hope would be [his] work would enable spiritual change in people”1 – made sure that 
political and social commentary (such as thoughts on the horrors of the capitalist system, 
the inhumanity of war, or the difficulties of communication in a world bent on keeping 
people apart) featured prominently in many of his compositions written for both Pink Floyd 
(the band he was a member of from the mid-1960s to 1985) and his solo projects. In spite 
of Waters’ frequent attempts at counterbalancing observations on ‘the state of the world’ 
with songs giving an account of more private matters, and even at summarising, for the 
benefit of interviewers, what he considered his songs to be about2, many critics have come 
to see the former Pink Floyd bass player principally as a writer of political songs. For his 
somewhat stubborn adherence to the discussion of subjects ostensibly incompatible with 
one of rock’s most eminent preoccupations, that of ‘having a good time’, commentators 
have pigeonholed Waters either as “the gloomiest man in rock”3 and a “professional 
miserable bastard” who peddled a “misanthropic worldview”4, or as “a thoughtful if caustic 
social observer”5, and, as a result, “one of the finest songwriters of the rock era” whose 
“songs have shaped more than one generation’s aspirations and fears”6

Many theorists of popular music analysis – following on from Simon Frith’s and 
Angela McRobbie’s claim that “[l]yrics are not a sufficient clue to rock’s meanings”

. 
One of the main reasons for my choice of Roger Waters’ songs for analysis in the 

present paper – besides my familiarity with the material, and my presumption that the 
particular thematic focus [concepts of masculinity and femininity] of this analysis would fill 
a thematic gap in the literature available on the topic – has been my belief that Waters’ 
oeuvre occupies a special, almost unique position amongst the works of renowned rock 
songwriters in that the compositional focus is decidedly on the words, rather than the 
accompanying music. I felt that Waters’ songs lent themselves exceptionally well to an 
investigation chiefly concerned with their lyrical content, and that I could therefore 
approach their analysis as a student of English, who, while comparatively well-versed in 
the terminology of popular music, has never received any musicological schooling. 

7

                                                           
1 Kot, Greg (1999): ‘The Different Shades of Roger Waters’. URL: http://www.pink-floyd.org/artint/rwtrib0799.htm. Originally 
published in The Chicago Tribune, July 18, 1999. 
2 E.g.: “That’s all it’s ever been about – human beings and their insides, whether it was Syd [Barrett]’s writing or mine” (Fricke, 
David [1987]: ‘Pink Floyd: The Inside Story’. Rolling Stone, November 19: 44-46); “My work flickers back and forth between 
introspective writing and general political comment on the way the world works. It also tries to make sense of both of those things 
together” (True, Everett [2002]: ‘Not Just Another Brick in the Wall’. URL: http://www.rogerwatersonline.com 
/the_age_interview.htm. Originally published in The Age, April 5, 2002). 
3 Hibbert, Tom (1992): ‘Who the Hell Does Roger Waters Think He Is?’ Q, November 1992: 5-6. 
4 Bennun, David (1992): ‘Wish You Weren’t Here’. Melody Maker, November 21: 33. 
5 Cromelin, Richard (1992): ‘Roger Waters’ Dark Side of the Tube’. URL: 
 http://www.braindamage.co.uk/interviews/rw130992.html. Originally published in The Los Angeles Times, September 13, 1992. 
6 Kot 1999 
7 Frith, Simon; McRobbie, Angela (1978): ‘Rock and Sexuality’. In: Frith, Simon & Goodwin, Andrew (eds.): On Record. Rock, Pop 
and the Written Word. 371-393. 

 – have 
insisted that in order to get at the meaning of any given popular music song, a 1960s-style 
‘content analysis’ of nothing but that song’s words will not suffice. Frith himself has 
elaborated on these claims; in spite of his own remarks on how “[o]ne way in which rock 
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differentiated itself from pop in the 1960s was in its lyrics”, and how “[i]n rock, words 
mattered; in pop, it seemed, they did not”8, he goes on to outline his belief that rock must 
be understood, even from a sociological perspective, as a form of music. Its cultural effects 
have musical causes. One difficulty here is that rock is a song form – there is a temptation 
to analyze the words at the expense of the sounds. Words can be reproduced for 
comment with comparative ease, and rhymes are better understood than chords; 
sociologists of popular music have always fallen for the easy terms of lyrical analysis. Such 
a word-based approach is not helpful at getting at the meaning of rock.9

For Frith, and the numerous theoreticians that concur with his lines of argument, 
lyric-based approaches to popular song analysis are doomed to failure because their 
exponents assume, “like commonsense listeners, that pop’s meaning [lies] in the lyrics”

 

10. 
According to Longhurst, “content analysis is a rather crude form of analysis. It tends to 
abstract the specific content from its context and does not pay much attention to the detail 
of the modes of expression in the lyrics.”11 Middleton, too, has expressed his 
dissatisfaction with methods that focus exclusively on song words, and explained that 
content analysis […] tends to oversimplify the relationship between words and ‘reality’, and 
to ignore the structural specificity of the verbal and musical signifying systems. [What 
should be of interest] is not the lyrics themselves so much as their relationship with the music.12

Some writers have additionally attempted to discredit lyric-oriented methods by 
identifying a supposed fundamental disinterest on the part of popular music listeners in 
song lyrics; for instance, it has been argued that [t]he fans know, in Greil Marcus’s words, 
that “words are sounds we can feel before they are statements to understand”. Most rock 
records make their impact musically rather than lyrically. The words, if they are noticed at 
all, are absorbed after the music has made its mark. The crucial variables are sound and rhythm.

 

13

Gracyk has corroborated this view by pointing out that [d]ecades of research on the 
effects of rock lyrics on the audience support one position: lyrics are not the primary 
reason that the young have for listening to popular music, but rather the musical beat or 
overall sound of a recording is of greater interest to teenagers. […] [These] findings are 
consistent with those conducted two decades earlier [in the mid-1960s], when two 
independent studies supported the conclusion that about 70 percent of listeners regard 
“sound” as more important than lyrics in rock music […].

 

14

The author’s conclusion from such results is that “in rock music, most lyrics don’t 
matter very much”

 

15, an opinion also held by Shuker, who argues that “popular music 
audiences listen primarily to the beat and the melody – the sound of the record – and 
make their own sense of songs; accordingly, meaning cannot simply be read off from the 
lyrics.”16 Acting on similar assumptions, most scholars dedicated to getting behind the 
‘meaning’ of popular music compositions have, in recent decades, begun to assign 
“increasing importance to an understanding of the audience's personal and cultural 
identity, rather than to an interpretation of the lyrics.”17

Interestingly, quite a few of the most vocal opponents of text-emphasising analyses 
have also revealed that they are ultimately in two minds about whether lyric-based 
approaches are to be dismissed outright, or whether there is indeed a good case to be 

  

                                                           
8 Frith, Simon (1983): Sound Effects – Youth, Leisure, and the Politics of Rock’n’roll. London: Constable. 34-5. 
9 Ibid., 14. 
10 Frith, Simon (1996): Performing Rites: On the Value of Popular Music. Cambridge, MA: Harvard University Press. 158-9. 
11 Longhurst, Brian (1995): Popular Music and Society. Cambridge: Polity. 168-9. 
12 Middleton, Richard (1990): Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press. 227. 
13 Frith 1983, 34-5. 
14 Gracyk, Theodore (1996): Rhythm and Noise – An Aesthetics of Rock. London: I.B. Tauris. 65 & 237. 
15 Ibid., 65. 
16 Shuker, Roy (2001): Understanding Popular Music (2nd edition). London: Routledge. 148. 
17 Friedlander, Paul (1997): ‘The Rock Window’. URL: 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/TRA/The_Rock_Window.html 
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made for the work of certain artists being more suited to forms of interpretation that 
respond to these artists’ compositional (and performative) concentration on lyrical 
elements. Middleton, for instance, has remarked that “the music/lyric relationship [should 
be thought of] as moving between two extremes, one characterized by verbal 
predominance over relatively vague musical meanings, the other by the ‘musicalization’ of 
the words, often through paralinguistic techniques.”18 With reference to this remark, I 
would argue that quite a few of Roger Waters’ records – especially those he wrote after 
Pink Floyd’s Animals album of 1977 – are indicative of just such a “verbal predominance 
over relatively vague musical meanings”19

The most obvious alternatives [to imbuing songs with everyday-language, rather 
indistinct lyrics] are those of narrative […] and of the political message song. In both cases, 
the straightforward content of the lyrics is primary, and in both, the drastic difference 
between the tempo of denotative language and that of melodic and harmonic rhythms 
means that the latter tend to retreat into the background, typically leaving simple, 
supporting vamps.

, and that the compositions featured on them 
should be analysed accordingly. Middleton has also delivered a description of the types of 
popular songs he believes show a definite predilection for emphasising words at the 
expense of music: 

20

With regard to some authors’ claims that rock music fans show a marked disinterest 
in lyrics, Den Tandt has remarked that “[i]n fact, fans respond to words in songs as 
diversely as academics themselves: their attitudes range from eager interest to inattention, 
depending on the songwriter's status — is he or she lyrics-oriented? […]”

 
This comment is essentially an unintentional summary of the lyrical preoccupations 

(relatively straightforward political and social messages communicated through narratives) 
and musical conventions (simple, repetitive “vamps” that serve to highlight the words being 
sung/recited) of Waters’ latter-day output, and does constitute, in my view, an argument in 
favour of approaching certain, lyric-emphasising popular music works – such as Waters’ – 
with a corresponding interpretative emphasis.  

21Middleton 
agrees, admitting that while “[t]here is some research evidence in favour of the […] 
proposition […] that actually listeners pay no attention to the words at all”, evidence is 
“hardly sufficient to rule out what seems intuitively probable, that practice is variable”22 
While I cannot present any empirical evidence whatsoever in support of my perception of 
habitual consumers of Pink Floyd’s and Roger Waters’ works as being generally more 
interested in, and aware of, lyrical content, online discussions and fan reviews of late 
Waters-period Pink Floyd records and Waters solo albums23

                                                           
18 Middleton 1990, 229. 
19 Macan ([1996]: Rocking the Classics – English Progressive Rock and the Counterculture. Oxford University Press) has 
highlighted the fact that the musical elements in Waters’ work receive less attention from Pink Floyd’s The Wall (1979) onwards, a 
development he characterises as “a marked decline in musical creativity and sophistication” (1996, 188). 
20 Middleton 1990, 229. 
21 Den Tandt, Christophe (2001): ‘Staccato, Swivel and Glide – A Poetics of Early Rock ‘n’ Roll Lyrics’. URL: 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME04/Staccato_swivel_glide.html 
22 Middleton, Richard (ed.) (2000): Reading Pop. Oxford University Press. 166. 
23 On web sites such as www.smallcandles.com, www.aimoo.com/forum/freeboard.cfm?id =576401, or 
http://www.markprindle.com/pinka.htm 

 show a marked distinction 
between fans who claim to enjoy Pink Floyd’s output chiefly because of the music (and 
who are therefore dismissive of Waters- and lyric-dominated works such as The Final Cut 
or The Pros and Cons of Hitch Hiking), and those who staunchly defend Waters’ lyrical 
flights of fancy. This suggests that Gouldstone’s pronouncement on the relationship 
between British rock writer and performer Elvis Costello and his admirers might also apply 
to the latter contingent of Waters fans, and the object of their fandom: “It is chiefly on his 
lyrics that Costello’s reputation is founded. Naturally it’s his music that initially attracts 
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people to his songs, but by and large it’s the words that make them stay.”24

While it may indeed be “impossible to reduce the mode of reception of rock lyrics to 
[a] quasi-literary practice” because of most instances of “rock song-writing [appearing to 
be] wedded to what might be called an aesthetics of semi-articulation”

 Incidentally, 
most contemporary interviews with Waters, and most reviews of mainly or entirely Waters-
written albums (be they approving or deprecating), also busy themselves primarily with the 
dissection of lyrical themes and ‘messages’, rather than with the discussion of musical 
specifics. Apparently, journalists, too, have come to view Waters as a purveyor of an 
outstandingly lyric-centred strand of rock. 

25

The notions that analysts may apply individual criteria to their objects of research, 
and that not all examples of popular songcraft have to be analysed alike, have been 
summarised exquisitely by Burns and Lafrance, who argue that while “[a]nalysis and 
interpretation of popular song require the careful study of the individual lyrical and musical 
content, followed by an integrated reading of these two domains”

, I would argue that 
Roger Waters’ songs and (especially vocal) performances display a distinct fondness for 
articulating lyrical concerns precisely and unambiguously, in spite of the ostensible 
impenetrability of some of the writer’s more lyric-laden material. Hence, I think it 
reasonable to apply to Waters’ lyrics a “mode of reception” which takes that insistence on 
lyrical accentuation into account. 

26, “an individual 
parameter may be isolated for theoretical discussion”, as long as the analyst bears in mind 
“that meaning is affected by all parameters simultaneously”, the “degree to which an 
analyst explicitly combines all of the elements” being “subject to individual interest and 
analytic goals”27. The authors also recommend that the analyst ponder “the relative 
prominence of lyrics and music” in order to establish “[t]o what extent, if any, […] one 
domain supersede[s] the other”28

Roger Waters first emerged as a lyricist willing to communicate a definite message 
(and determined to be heard) with Pink Floyd’s 1973 commercial breakthrough record 
Dark Side of the Moon. That album was the first Pink Floyd release with all lyrics by 
Waters, and the first to have the words to its songs printed on its sleeve (alongside the 
henceforth compulsory and, admittedly, justified note “All lyrics by Roger Waters”). Waters’ 
insistence on providing listeners with a lyric sheet for this record (and for all albums that 
followed) should not be interpreted as an indication of the writer’s perception of his lyrics 
as instances of poetry

. As I have already indicated, I do believe that Waters’ 
songs are suitable targets for an analysis based in large part on the scrutiny of their words 
(and of one previously overlooked thematic aspect of those words in particular) – for a 
variety of reasons all connected to the notion that Roger Waters is a lyricist first, and a 
writer and performer of music second, as outlined below. 

29

Apparently, Waters, from Dark Side of the Moon onwards, also wanted to make 
sure that ambiguities were erased from his words before they were released for public 
consumption: [Guitarist David] Gilmour […] recalled that, ‘Roger tried definitely, in his 
lyrics, to make them very simple, straightforward, and easily assimilable – easy to 
understand. Partly because… people read things into other lyrics that weren’t there.’

; rather, this tactic should be seen as a demonstration of the extent 
to which Waters considered the words to his songs as central to the ‘understanding’ of the 
albums they appeared on.  

30

                                                           
24 Costello biographer David Gouldstone quoted in Moore, Allan F.: Rock: The Primary Text. Buckingham: Open University Press. 159). 
25 Den Tandt 2001. 
26 Burns, Lori  & Lafrance, Melisse (2002): Disruptive Divas – Feminism, Identity and Popular Music. London: Routledge. 51. 
27 Ibid., 42. 
28 Ibid., 55 
29 After all, popular music songs “work precisely insofar as they are not poems” (Frith 1983, 37). 
30 Schaffner, Nicholas (1991): Saucerful of Secrets – The Pink Floyd Odyssey. London: Sidgwick & Jackson. 160. 
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Waters himself has confirmed Gilmour’s views, and corroborated his image as 
someone more concerned with topics than tunes, by stating his intention to “push the band 
into more specific areas of subject matter, always trying to be more direct. Visually, I was 
trying to get away from the blobs… [so] there isn’t much left for you to interpret.”31

Dark Side of the Moon was also Waters’/Pink Floyd’s first release to come with an 
(albeit vague) concept tying its songs together; Waters became an unshakeable devotee 
of the then-popular concept album medium from there on in, never once forsaking the 
format in favour of applying his talents to a more loosely connected collection of tunes. As 
Schaffner has commented, “Dark Side of the Moon was […] the album on which Waters 
decisively appropriated Pink Floyd not only as a vehicle for his conceptual ambitions, but 
as a mouthpiece for his personal world view.”

  

32 Dark Side of the Moon’s, and its 
successors’, lyrics’ centrality to their respective concepts is commented upon by Rose, 
who claims that “[i]t is primarily as a result of their texts that these recordings can be defined 
as concept albums”33

 Along with the album concepts’ intricacy, the sheer amount of lyrics Waters fitted 
Pink Floyd’s (and his later solo) records with also increased after his adoption of narratives 
as the way forward. While mid-‘70s records such as Dark Side of the Moon and Animals 
had got by on approximately 130 lines of verse each (with Wish You Were Here marking 
Waters’ quantitative low at 75), the albums that followed Animals displayed a stunning 
surge of verbosity, with The Wall clocking up 480 lines over “four sides of long-playing 
vinyl and twenty-six lyric-laden songs – more individual tracks than on all Pink Floyd 
albums of the previous seven years combined”

.  
With The Wall (1979), Waters developed from conceptualist to storyteller, basing all 

his subsequent works (with the exception of 1992’s Amused to Death) on relatively 
convoluted narratives, and thereby ostensibly contradicting his championing of lyrical 
clarity. The tale spun by Radio KAOS (1987) was deemed too unwieldy to comprehend 
unaided even by its writer; to make sure the lyrical message got across in spite of the 
album’s word count and thematic scope, Waters supplied a roundup of the album’s events 
in its liner notes.  

34

 As the amount of lyrics increased, the amount (and quality) of the accompanying 
music arguably began to suffer. Dark Side of the Moon had already seen Waters, 
according to David Gilmour, become more and more “willing to sacrifice all sorts of musical 
ideas to get his message across”

. The Wall’s follow-ups The Final Cut and 
The Pros and Cons of Hitch Hiking exceeded that amount with around 360 lines each – 
another marked increase considering that, unlike The Wall, they are 12-track single 
albums. Radio KAOS, another single-disc album sporting a mere 8 songs, almost 
measured up to The Wall at 440 lines, while its successor Amused to Death (one album, 
14 tracks) overtook the 1979 double opus, endowed as it is with 580 lines of verse – not 
counting the sampled snatches of dialogue. “Leaving Beirut”, one of two songs Waters 
released online in 2004, finally presents itself as little more than a rather undistinguished 
musical excuse for Waters to narrate an autobiographical short story, and takes up more 
lines than entire Pink Floyd albums did in the 1970s – 160 in all. 

35, the album’s appeal finally being so firmly situated in 
the realm of the cerebral as to be “almost totally divorced from the guts and the feet”36

                                                           
31 Ibid., 201. 
32 Ibid., 160. 
33 Rose, Phil (1998): Which One’s Pink? An Analysis of the Concept Albums of Roger Waters & Pink Floyd. Burlington, Ontario: 
Collector’s Guide Publishing. 15. 
34 Schaffner 1991, 211. 
35 Sutcliffe, Phil (2004): ‘Interstellar Overdrive’. Q/Mojo Special Edition: Pink Floyd, September 2004: 58-69. 
36 Lowe, Steve (2004): ‘Mad For It’. Q/Mojo Special Edition: Pink Floyd, September 2004: 70-1. 

. 
During the making of Wish You Were Here, the album that followed, Waters and his more 
musically-inclined band colleagues found themselves “artistically at cross-purposes”: 



Transdisciplinaritate 
A transdisciplinary approach to the analysis of the songs of Roger Water 353 

 

Gilmour and [keyboarder Richard] Wright were content that Pink Floyd’s music 
should keep on transporting listeners into advanced states of REM. Waters was now 
determined, by his lights, to wake them up. […] [He] fretted that his message was diluted 
by ‘the very drawn-out nature of the overture bits that go on and on and on and on… I 
think we made a basic error in not arranging it in a different way so that some of the ideas 
were expounded lyrically before they were developed musically.’37

Pink Floyd’s next, Animals, unsurprisingly became “the last time bad cop Waters 
gave good cop Gilmour any real [musical] breathing space”

 

38; but in a foreshadowing of “a 
time when Waters would stress his increasingly strident message to the detriment of the 
medium provided by Pink Floyd’s distinctive music”, Animals already saw “Waters and 
company [stripping the album] of its predecessors’ lush and soporific textures, thus 
denying Floyd freaks the luxury of spacing out during Roger’s misanthropic tirades”39

It was The Wall, however, that marked the most cataclysmic and obviously word-
favouring changes to Pink Floyd’s output. Lyric- and message-centred, the album also 
served as a structural blueprint for the presentation of Waters’ two subsequent concepts. 
With its comparatively short and numerous songs, lack of both instrumentals and long 
instrumental passages, and frequent employment of dialogue sequences and sound 
effects in place of music, the band’s sound had now been “transformed beyond 
recognition”

.  

40. With The Wall, Waters also fully embraced the recycling of melodies for the 
first time, a trend which would continue on The Final Cut, and make that album’s “melody 
count […] lower than anything Pink Floyd had done since the days before Waters and 
company first began to focus on writing actual songs”41. Having thus produced “Pink 
Floyd's most sparse and ghostly morbid body of work”42, and having become 
imperturbably convinced that “the melody structure is a vehicle to carry the lyric”43, Waters’ 
applied his apparent disinterest in melodic variety to The Pros and Cons of Hitch Hiking, 
which, on a musical level, features little more than constant revamps of its opening tune44, 
and Radio KAOS, which exhibits what has been called a ‘glut of lyrical ideas and surfeit of 
technology [which] leave no room for the music to breathe.’45

‘I think The Wall and even more so The Final Cut […] very clearly indicate Roger’s 
increasing control, and increasing interest in lyrics. There is no doubt in my mind that his 
strongest suit has always been writing. He works very hard at that, and he’s less 
interested, I think, in the music. Roger will happily use the same piece of music four times, 
with different lyrics to make a new point in the story. Which is sort of corner-cutting in a 
way, but the approach would be, “This needs to be said but we can hang it onto a reprise 
of that just as easily, rather than worry too much about the music.” Whereas Dave 
[Gilmour] would probably try and find four different pieces of music – and hang the same 
lyric on it.’

 Pink Floyd drummer Nick 
Mason’s observations on this state of affairs are pertinent: 

46

At the same time that Pink Floyd’s musical style underwent fundamental changes, 
Waters began to work on his techniques – and his confidence – as a lead vocalist. In spite 

 

                                                           
37 Schaffner 1991, 186. 
38 Blake, Mark (2004): ‘Beast of Burden’. Q/Mojo Special Edition: Pink Floyd, September 2004: 88-9. 
39 Schaffner 1991, 201. 
40 Schaffner 1991, 198. 
41 Schaffner 1991, 240. 
42 Ott, Chris (2004): Review of “The Final Cut” (2004 remaster) by Pink Floyd. URL:http://pitchforkmedia.com/record-
reviews/p/pink-floyd/final-cut.shtml. 
43 True 2002. 
44 Schaffner’s incisive comments on this are as follows: ‘[W]ith Pros and Cons ranking among the wordiest albums in the history of 
rock and roll, Waters seldom caught his breath long enough for the instrumentalists to do much more than add ornamental touches to 
his soliloquies. […] This extraordinary avalanche of verbiage is marked by an equally astonishing absence of melody. Only towards 
the end […] can one discern the outlines of a recognisable tune’ (1991, 251-2). 
45 Schaffner 1991, 266. 
46 Ibid., 240. 
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of becoming Pink Floyd’s dominant songwriter soon after Syd Barrett had been removed 
from the band’s line-up in early 196847, Waters only improved on his usual quota of one or, 
at best, two lead vocal performances per album with 1977’s Animals. Often ‘frustrated by 
his own vocal limitations’48 in the past, he had been wont to leave the singing (even on 
most of his own compositions) to Gilmour and Wright – unsurprisingly, since Gilmour 
“established himself as the band’s best vocalist”49 soon after replacing Barrett, and Wright, 
too, was “a much better singer”50 than Waters, facts that made the latter “very shy about 
his voice”51. On parts of Animals, Waters introduced changes to his style of vocal delivery 
which, in turn, led to his development of both a “declamatory tone” for the “nasal 
histrionics”52 that constituted much of his singing on later recordings, and a fondness for 
either speaking or half-speaking many passages53. Newly confident about his voice (and 
likely conscious of the fact that “[e]xpression with the voice is taken to be more direct than 
expression on guitar or drum set, more revealing”54), Waters almost constantly hogged the 
microphone on subsequent Pink Floyd (and, naturally, solo) albums. Presumably aware of 
how usually “during music playback […] words as vehicles of meaning are de-
emphasized”, and how, as a result, “rock audiences often have a dim ideas of what words 
are actually being sung by their favourite singers”55

To conclude, it can be stated that Waters’ work both with Pink Floyd and as a solo 
artist lends itself well to an analysis focused on its lyrical components as a result of the 
observable, chronologically increasing dominance of, firstly, the lyrics over the music, and 
of Waters’ voice (the instrument with which those lyrics are communicated) over the 
instrumental arrangements. Christgau has claimed that for rock music listeners, trying to 
eagerly concentrate on the lyrical content “spoils the fun”, and that “any record that permits 
you to do that isn’t fulfilling its first function, which pertains to music, or, more generally, 

, Waters’ habits of speaking, shouting, 
and generally over-enunciating his vocal parts (as well as having them mixed very much 
into the foreground of the soundscape) on later Pink Floyd albums and his solo work have 
to be seen, I believe, as attempts on the part of a lyricist to assert himself against the 
music that would otherwise have threatened to drown out the most treasured aspect of his work. 

                                                           
47 Richard Wright, “who around the time of A Saucerful of Secrets was Waters’ main rival as a songwriter”, decided to “sidelin[e] 
himself in the compositional stakes” (Manning 2004) around 1969/70 – his last compositional contributions were the keyboard parts 
in Wish You Were Here’s “Shine on You Crazy Diamond” (1975). Gilmour, who had never chipped in with self-written songs as 
frequently as Wright, contributed little more than the odd musical idea to Animals (1977) and The Wall (1979), conceding full control 
of compositional matters to Waters with The Final Cut (1983). 
48 Doyle, Tom (2004): ‘Up In Smoke’. Q/Mojo Special Edition: Pink Floyd, September 2004: 80-1. On early Waters-sung Pink Floyd 
recordings like “Set the Controls for the Heart of the Sun” or “If” (or even Waters’ four solo songs on his collaborative effort with 
Ron Geesin, 1970’s Music From The Body), the bassist’s voice is constantly in medium register, and, at times, so low in the mix as to 
be barely audible. 
49 Schaffner 1991, 161. 
50 Manning, Toby (2004): ‘A New Machine’. Q/Mojo Special Edition: Pink Floyd, September 2004: 38-43. 
51 Gilmour quoted in Sutcliffe 2004. 
52 Schaffner 1991, 239-40. 
53 See, amongst others, ‘Comfortably Numb’, ‘In the Flesh’, ‘The Fletcher Memorial Home’, ‘Go Fishing’, ‘5.06 AM (Every 
Stranger’s Eyes)’, ‘Radio Waves’, ‘Home’, the aforementioned ‘Leaving Beirut’, and most of the Amused to Death album. Frith has 
observed that “[t]he challenge of setting words to music is that two principles of the organization of sound have to be made to cohere. 
The rhythm of speech, the way in which a stress pattern is determined by syntax, is not necessarily appropriate to the rhythm of 
music, which follows its own structural rules. Similarly, the sound of the word that is necessary semantically (to make a statement 
meaningful) may not be the sound of the word that is desirable musically, to make the musical statement attractive” (1996, 173). By 
speaking or half-speaking, rather than singing, on many of the songs he wrote and performed from The Wall onwards, Waters avoids 
the problem of having to adapt the “rhythm of speech” to the “rhythm of music” , and having to find words that are “desirable 
musically”, rather than thematically. This may be another factor that is detrimental to the quality of the music, or even renders parts 
of Waters’ records decidedly ‘non-musical’, but it definitely contributes to the lyrics taking centre stage. Frith has also claimed that 
often “good lyrics”, when taken “out of their performed context”, will often have “such obvious [musical qualities] as to be silly” 
(1996, 190). By writing lyrics that are closer to regular speech than repetitive pop song sloganeering, Waters may not even come 
close to fulfilling Frith’s criteria for ‘good lyrics’, but he also renders his words more ‘conventionally’ readable. 
54 Frith 1996, 191 
55 Den Tandt 2001 
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noise”56; I would argue that Waters’ work – much of which can be looked at as belonging 
to one of the “various sorts of ‘performed’ language” that, as Frith has put it, lie “between 
poetry and song”57 – attempts to bypass considerations such as Christgau’s, and 
succeeds in (partially) relocating compositional and performative emphasis from relatively 
freely interpretable “noise” to relatively precise, language-based ‘messages’. This may 
reduce the “fun” factor of the recordings, but it need not necessarily make listeners’ 
response to the recording – including any interpretation – any less of “a gut thing”58, or 
‘raise’ it from “the level of the affective” to that of “the intellectual”59

(This text is an abbreviated version of the introductory chapters of the author’s MA thesis, 
“Men, Women, and Concepts of Masculinity and Femininity in the Songs of Roger 
Waters”[University of Siegen, Germany, 2004].) 

. 

                                                           
56 Christgau, Robert (1967): ‘Rock Lyrics Are Poetry (Maybe)’. URL: http://www.robertchristgau.com/xg/music/lyrics-che.php 
57 Frith 1996, 178. 
58 Shuker 2001. 
59 Ibid. 
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Abstract:  
The problemmes for revealing and systematization of the scientific 

investigation domains, activities and resources inferent to the economic informatics 
as well are elucidated. Necessity and imperative objectivity of investigations of 
such category in the modern economic informational environment are 
substantiated. Trends, concepts and problems of theory and practice of elaboration 
, implamantation and operation of the economic informatics systems (E.Ic.S.) are 
also formulated. 
 Finally, some conceptual conclusions contains of specific, evolution and 
economic informatics inter-  and transdisciplinary investigations perspective are summarized. 

 Activităţile informatice atât de ordin general, cât mai cu seamă de caracter aplicativ, 
inclusiv şi cele apartenente mediului informaţional economic, se deosebesc prin specificul 
lor compoziţional complex şi combinatoric, integrând în componenţa sa o palitră 
pronunţată de varietăţi de domenii, lucrări şi resurse. În acest sens informatica economică 
poate fi considerată drept sferă de ocupaţii atât de complexă şi integrată (interconexată), 
încât funcţionarea  ei optimă este condiţionată de îmbinarea şi interacţiunea reuşită practic 
a oricăror diversităţi de preocupări, de sectoare de aplicare a acestor preocupări, precum 
şi de componentele lor constituante. Din motivul dat, după componenţă, conţinut şi însăşi 
„natura“ lor, preocupările în cauză sunt de categorie interdisciplinară, aşa  cum ele nu pot 
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fi realizate fără conjugarea armonioasă a diverselor componente de caracter funcţional şi 
formativ. Totodată, elucidarea lor în proces de evoluţie tot mai frecvent şi mai insistent 
impune tratarea şi a aspectului transdisciplinar, ultimul fiind argumentat de extinderea 
vertiginoasă a domeniilor de aplicare şi realizare a tehnologiilor informaţionale şi 
informatice, precum şi de transformismul pronunţat dinamic al însăşi componentelor 
informatice provocat de implementările tehnologiilor nominalizate. 
 Prin urmare, dacă iniţial şi deocamdată şi în prezent, informatica aplicativă, căreia 
aparţine şi cea economică, în plan de cercetări ştiinţifice, se consideră preponderent 
interdisciplinară, apoi în perspectivă ea îşi va amplifica mai evident şi ipostaza sa 
transdisciplinară. Previziunea a astfel de mersuri a lucrurilor este fondată nu numai de 
extinderea componenţei şi numărului semnificativ al domeniilor aplicabilităţii informaticii, 
de performanţele componentelor ei, dar şi de apropierea cât se poate de nemijlocită a 
oricăror resurse de aşa varietate de utilizatorul final-lucrătorul funcţional atât al domeniilor 
informaţionale (informative şi decizionale), cât şi a acelor materiale (producere, distribuire 
(comercializare) şi consum). 
 La prima vedere, s-ar părea că odată cu majorarea performanţelor mijloacelor şi 
metodelor informatice se simplifică şi devin tot mai facile orice activităţi umane. Dacă din 
punct de vedere exploatativ (funcţional, organizatoric) aşa ceva se poate atesta, atunci de 
pe poziţii elaborative (proiectante şi implementative) se observă complicarea crescândă a 
acestor activităţi. Situaţia creată s-a produs graţie formării anumitor circumstanţe, care se 
reduc la următoarele. 
 La începuturile evoluţiei sale realizarea informatică a oricăror procese, fie 
informaţionale sau materiale, era de neconceput fără implicarea specialiştilor de 
diversitate variată şi număr considerabil. Aşa, de exemplu, pentru perioada iniţială erau 
specifici specialişti pe organizarea, proiectarea, implementarea şi asigurarea funcţionării 
cotidiene a sistemelor informatice (S.Ic.), inclusiv şi a celor economice (S.Ic.E.). La rândul 
său, aşa specialişti se ramificau pe resurse informatice (tehnice, informaţionale, 
matematice, programate, tehnologice, economice, ergonomice, socio-juridice etc.); pe 
funcţii realizate de S.Ic.E. (extracţie, transmitere, colectare, multiplicare, păstrare, 
prelucrare, utilizare etc.); pe funcţiile sistemului de conducere economică (S.C.E.): 
informative-evidenţă primară, contabilitate, statistică, normare şi reglementare, previziune, 
analiză economică; decizionale-formularea, luarea deciziilor, determinarea posibilităţilor 
(resurselor materiale, financiare), executorilor, modalităţilor, termenelor de îndeplinire a 
deciziilor, precum şi a procedeelor şi momentelor de verificare a calităţii şi volumului 
executării celor preconizate etc. 
 Numai enumerarea acestor nomenclatoare de activităţi şi specialişti, care sunt de 
ordin general şi, deci, nici pe departe nu includ toată varietatea lor virtuală, confirmă faptul 
caracterului inter – şi transdisciplinar al informaticii economice – cea mai masivă şi variată 
branşă a informaticii aplicative – cu raze spaţiale, temporale şi funcţionale de orice 
dimensiuni reflectorii. 
 Concomitent cu evoluţia performantelor componentelor informaticii economice, 
treptat în mod obiectiv se impune îmbinarea activităţilor acestei sfere într-o singură 
persoană, deoarece fiecare resursă de bază al ei devine nemijlocit accesibil. Aceasta se 
referă mai întâi la resursele tehnice, informaţionale, matematice, programate şi 
tehnologice, care constituie acel minimum ce asigură funcţionarea S.Ic.E. „Apropierea“ lor 
imediată de utilizatorul final-specialist în domeniu – este nu numai fizică, dar şi funcţională, 
ultima fiind tot mai personală din cauza transferului tot mai voluminos şi variat al 
procedurilor informaţionale şi structurale, precum şi a operaţiunilor de calcul din mediul 
manual de îndeplinire a lor în cel automat. În aşa context „apropierea“ în cauză se 
realizează graţie atingerii anumitului nivel de perfecţiune a componentelor informatice, ele 
devenind tot mai simple în organizare, transfer spaţial şi manipulare funcţională pentru 
soluţionarea problemelor cotidiene şi previzibile. 
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 Toate acestea, luate în ansamblu, au creat aşa impresie conform căreia odată cu 
perfecţiunea componentelor informatice anterior menţionate îndeplinirea activităţilor 
umane  informaţionale şi materiale devine tot mai elementară şi nu solicită eforturi şi 
resurse considerabile. După cum a fost constatat mai înainte, aşa situaţie poate fi 
caracteristică mai cu seamă pentru funcţionarea zi de zi a S.Ic.E. Însă, referitor  la 
elaborarea şi implementarea acestor sisteme în baza principiilor ştiinţifice, situaţia devine 
tot mai complicată din motiv de necesităţi de efectuare a lor în mod individual de fiecare 
utilizator-lucrător funcţional. 
 Circumstanţele ce s-au format la etapa actuală înaintează probleme de cercetări 
ştiinţifice de natură mult mai superioară şi mai fină, care ar aplana contradicţia dintre 
diversitatea şi complexitatea activităţilor informatice economice şi impunerea inevitabilă de 
îndeplinire a lor la nivel personal de orice lucrător funcţional, practic nepregătit pentru aşa 
ceva. În opinia noastră, una din căile principale de soluţionare a acestui conflict ar fi 
revizuirea şi modificarea esenţială de pregătire informatică a specialiştilor domeniilor 
materiale şi informaţionale economice. E strict necesar ca aceasta să se refere nu numai 
la instruirea viitorilor specialişti, dar şi a acelora ce la moment activează în aşa sfere. De 
asemenea însăşi instruirea trebuie să-şi reorienteze conceptele, direcţia decisivă pornind 
nu de la mijloace şi metode – spre domeniu, dar invers – de la domeniul de aplicare – spre 
mijloacele şi metodele realizării lui. Numai în baza valorilor parametrilor calitativi şi 
cantitativi de funcţionare ai mediului de aplicare pot fi determinate componenţa autentică şi 
numărul (volumul)  exact de mijloace şi metode informatice. De aceea nu numai în teorie, 
dar şi în  practică implementarea mijloacelor şi metodelor de aşa categorie trebuie să fie 
precedată de selecţia minuţioasă, ştiinţific fondată a oricăror resurse. Conducerea de 
acest concept contribuie nu numai la asigurarea concordanţei dintre caracteristicile 
funcţionale ale mijloacelor, metodelor şi domeniilor de informatizare, dar şi la reglarea cât 
mai veritabilă a termenelor de uz fizic şi moral al lor, ultimul fiind actualmente tot mai 
problematic din cauza dinamismului excesiv al ambelor sfere. 
 Altă motivaţie de promovare a cercetărilor inter- şi transdisciplinare în mediul 
activităţilor informatice economice este caracterul lor sistemic, care în mod obiectiv este 
impus  de necesitatea asigurării integrării organizaţionale, interacţiunii tuturor resurselor şi 
funcţiilor, precum şi a variatelor domenii de aplicare a lor. Pe lângă aceasta, abordarea 
sistemică a informaticii economice mai este condiţionată şi de specificul proprietăţilor 
obiectului de organizare, prelucrare şi utilizare – informaţiile economice. Aşa cum ele 
indisolubil însoţesc orice acţiuni şi obiecte materiale economice, iar cele de pe urmă sunt 
de ordin masiv după număr, în acelaşi timp după componenţă fiind destul de complexe şi 
funcţionând în diverse raze spaţiale şi regimuri temporale, se solicită coordonarea 
organizatorică, compoziţională şi reglarea funcţională a lor în aşa mod, încât să fie atins 
acel scop comun, graţie căruia ele există şi activează. 
 Prin urmare, caracterul sistemic al activităţilor materiale, în mod direct, îşi pune 
amprenta şi asupra caracterului informaţiilor motivate de ele şi permanent însoţindu-le. 
Totodată, şi proprietăţile specifice ale informaţiilor economice, printre care principala fiind 
aceea că ele, spre deosebire de resursele materiale, nu se consumă şi de aceea pot fi 
aplicate în orice variantă de multiple ori, accentuează posibilitatea tratării funcţionării lor în 
mod sistemic. 
 Faptul că activităţile ambelor categorii (materiale şi informaţionale) sunt de aspect 
sistemic în final conduce la conceptul considerării, elucidării şi realizării oricărui obiect 
organizatoric economic sub formă de nucleu material-informaţional unitar. Pornind de la 
sinergismul tot mai evident al acestui nucleu, la moment şi în perspectiva previzibilă, în 
opinia noastră, de valoare supremă s-ar bucura cercetările ştiinţifice interdisciplinare 
efectuate la intersecţiile acestor trei activităţi (materiale→informative→decizionale), ele 
fiind canalizate spre realizarea unui scop comun – asigurarea integrării organizaţionale şi 
funcţionale în spaţiu şi timp a unităţilor social-economice, în aşa mod, transformându-le 
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într-un anumit spaţiu (o ţară, o Uniune a ţărilor, de exemplu, Uniunea Europeană) într-un 
organism unitar, bine coordonat, echilibrat şi reglat în diverse raze şi regimuri de activitate. 
 Acutizarea necesităţii efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniul elucidat mai este 
provocată şi de decalajul existent dintre teoria şi practica constituirii şi funcţionării 
sistemelor informatice economice (S.Ic.E.). 
 La crearea situaţiei existente au contribuit diverşi factori obiectivi şi subiectivi. 
Printre primii cei mai esenţiali sunt următorii: 

1. caracterul preliminar de efectuare a activităţilor elaborative (proiectante) cu 
multiple interfeţe, ceea ce tărăgănează însăşi realizarea informatică a 
problemelor necesare şi solicită consumuri de resurse în plus; 

2. componenţa variată, volumele şi costurile considerabile ale lucrărilor; 
3. nivelul performant insuficient al tehnicii informatice şi din acest motiv acoperirea 

parţială foarte redusă a spaţiului informaţional economic cu modalităţi 
informatice de realizare a lui; 

4. nivelul performant al ştiinţelor fundamentale neadecvat cerinţelor realităţilor 
informatice economice. 

De ordin subiectiv se consideră următorii factori de bază ce au contribuit la 
acutizarea necesităţii cercetărilor în domeniul dat: 

1. absenţa conceptului unitar statal, continental sau mondial al politicii elaborării, 
implementării şi funcţionării S.Ic.E. şi a componentelor lui; 

2. lipsa unităţilor organizatorice de proiectare şi de cercetări în domeniul dat; 
3. pregătirea după conţinut fragmentară, nici pe departe completă, a specialiştilor 

pe activităţi informatice economice; 
4. atitudine arogantă a beneficiarilor faţă de elaborări şi cercetări; 
5. neglijarea aproape totală a activităţilor proiectante. 
Dacă de atenţie deosebită se bucură preponderent proiectarea şi producerea 

mijloacelor tehnice şi programate, apoi aşa ceva privind celelalte resurse (informaţionale, 
matematice, tehnologice, ergonomice, economice, socio-juridice ş.a.) practic nu se mai fac 
elaborări de aşa categorii. Aceasta a şi condus la următoarele consecinţe negative: 

a) proiectarea în majoritate se referă numai la aspectul extern al resurselor, ceea 
ce constituie numai stadiul iniţial al elaborării S.Ic.E.; 

b) efectuarea practică incompletă a lucrărilor elaborative a condus la 
nerespectarea nu numai a componenţei lor, dar şi a stadiilor, etapelor, 
subetapelor, succesiunii îndeplinirii şi a conţinutului lor; 

c) realmente toate elaborările proiectante sunt de ordin particular; 
d) lipsa elaborărilor legate de standardizarea şi automatizarea lucrărilor de 

constituire a sistemelor informatice economice (S.Ic.E.); 
e) neglijarea totală a activităţilor de selectare a componentelor informatice; 
f) neefectuarea calculelor valorilor caracteristicilor parametrilor cantitativi şi calitativi 

ai domeniului informaţional de aplicare a mijloacelor şi metodelor informatice; 
g) neacordarea atenţiei cuvenite proceselor de determinare a celor mai optime 

metode şi procedee de organizare, structurare şi transformare a valorilor 
unităţilor informaţionale atât în mediul funcţional, cât şi în cel informatic; 

h) absenţa elaborărilor conceptuale şi a realizărilor practice de integrare a 
aspectului funcţional cu cel informatic al activităţilor informaţionale economice, 
de tranziţie automată de la o modalitate de realizare a fiecăreia din ele la alta; 

i) absenţa metodologiei, metodicilor şi criteriilor de estimare a resurselor 
informatice. 

Consecinţele enumerate şi alţi factori subiectivi sunt provocate de asemenea şi de 
nivelul calificativ inferior al majorităţii elaboratorilor şi utilizatorilor S.Ic.E., componenţa şi 
numărul căror s-au format încă la începuturile creării a astfel de sisteme, ei nedispunând 
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de studiile şi pregătirea  profesională necesare, iar experienţa practică acumulată a lor 
fiind influenţată de abordările particulare specifice acelei perioade. 

Un neajuns esenţial al informaticii economice moderne, mai cu seamă în sens de 
realizare practică, este neaplicarea metodelor noi gestionale ale lor. Realmente nu se 
aplică în practică marketing-ul, metodele economice şi de prestare a serviciilor informatice. 

Până când cu mare greu se implantează mintalitatea de interpretare şi realizare în 
mediul gestional al conceptului de fabricare a produselor informaţionale sub formă de 
marfă. Nu se efectuează cercetări ample şi calitative privind studiul pieţei de produse 
informatice, limitându-se frecvent numai la mijloacele tehnice şi programate. Însă, şi aici s-
au format probleme destul de complexe şi stringente privind conceptele teoretice şi 
realizările practice  ale obiectivităţii şi balansării (echitabilităţii) consumurilor producerii şi 
veniturilor comercializării resurselor menţionate pentru a obţine un beneficiu, dimensiunile 
căruia să fie mai mult sau mai puţin bine coordonate cu realităţile materiale economice. 

Neglijarea aspectului ştiinţific al interconexiunilor şi interacţiunilor activităţilor de 
constituire şi funcţionare a S.Ic.E. a condus la aceea că lucrările respective se efectuează 
destul de incomplet, ele nefiind sistematizate în stadii, etape şi subetape. De asemenea 
aşa lucrări sunt incomplete şi după componenţă, iar succesiunea îndeplinirii  poartă 
caracter neordonat şi neconsecutiv, conţinutul lor fiind interpretat şi respectat la alegerea 
celui ce elaborează în mod arbitrar. 

Majoritatea elaborărilor proiectante şi implementative practic nu se finalizează cu 
perfectarea documentaţiei ce ar fonda justeţea deciziilor elaborative şi ar confirma 
responsabilitatea celor ce le-au întocmit. Funcţionarea cotidiană a S.Ic.E. nu se bazează 
pe documentaţia tehnologică şi de lucru necesară, ea fiind organizată în depindere de 
situaţiile „critice“ ale solicitărilor comanditarilor. 

În acest sens nu se duce evidenţa, nu se efectuează planificarea, statistica şi 
analiza activităţilor informatice economice în mod sistematic. Nu sunt elaborate şi nu se 
aplică criteriile estimării calitative şi cantitative ale rezultatelor acestor activităţi. Totalmente 
este absentă şi baza lor normativă. 

Abordarea sistemică, asigurarea interconexiunilor fiabile între resursele informatice 
în procesul unitar de funcţionare a lor pune probleme destul de serioase privind aşa lucrări 
informaţionale de valoare primordială, cum sunt, protecţia şi securitatea lor. Aşa probleme 
se referă mai cu seamă la funcţionarea intersectorială ce leagă într-un nucleu unitar toate 
resursele informatice, ea asigurând trecerea de la un resurs sau modalitate de funcţionare 
a lui la altul (alta) în mod continuu cu integrarea automată necesară a lor. 

Intensificarea cercetărilor inter – şi trandisciplinare în domeniul informaticii 
economice este condiţionată şi de evoluţia tot mai vertiginoasă a mijloacelor tehnice 
respective, ceea ce, la rândul său, a contribuit la creşterea la un grad mai superior al 
nivelului teoretic al ei. Iniţial tehnica informatică era de aşa nivel performant, încât ea 
acoperea mai cu seamă efectuarea cu ajutorul mijloacelor ei numai a unor operaţiuni de 
calcul, apoi – a tuturor acestor operaţiuni, pentru ca mai apoi să realizeze şi proceduri 
structurale (mai întâi – numai unele, actualmente - majoritatea) şi în prezent – chiar şi 
proceduri informaţionale (transmitere, multiplicare (copiere) etc.). Din motivul menţionat, la 
etapele de origine şi cele intermediare teoriile informaticii economice reflectau 
preponderent conceptele organizatorice (tehnologice) şi programatice. Primele se refereau 
la manipularea diverselor suporturi fizice (de exemplu, cartele de perforat) şi elaborarea 
schemelor de amplasare a mijloacelor tehnice în procesul unitar de prelucrare a datelor, 
pe când conceptele programatice se reduceau la procedeele de întocmire a schemelor de 
comutare fizică a diverselor dispozitive ale maşinilor de calcul (cu tastatură, perforaţionale 
şi primele M.E.C.) pentru a asigura elaborarea în mod automat a fiecărui document 
economic de sinteză cu multe rânduri şi coloane. Aşa modalitate de programare (comutare 
a dispozitivelor maşinii de calcul) se efectua prin intermediul a astfel dispozitive fizice, cum 
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erau şinele de comandă (maşinile cu tastatură – contabile şi de factură) şi tabelele de 
comutare (pentru maşinile de perforat şi primele M.E.C.) 
 Posibilităţile exploatative ale mijloacelor tehnice informatice la etapele evoluţiei lor 
mai sus menţionate, după cum se vede, permiteau abordarea realizării automate a 
activităţilor informaţionale economice (mai cu seamă – a celor contabile) în mod particular 
sau în cel mai fericit caz – în mod complex în cadrul unui complex, sector sau subsistem 
de probleme. Însă, şi de aşa abordare se bucurau numai acele complexe, sectoare şi 
subsisteme, care dispuneau de volume informaţionale şi de lucrări considerabile, valoarea 
funcţională (decizională) a lor fiind neglijată. Aşa grad de performanţă, evident, nu putea 
să provoace iniţierea investigaţiilor de ordin sistemic. De aceleaşi circumstanţe astfel de 
posibilitate a fost frânată şi de gama pronunţat variată a specialiştilor, care s-a format 
drept urmare a aplicării diverselor clase de mijloace tehnice şi medii de programare proprii 
fiecărei  din aceste clase. În aşa circumstanţe era foarte dificil, dacă nu imposibil (nu atât 
din cauza absenţei conceptului formulat unitar, cât de lipsa abordării teoretice şi practice 
adecvate a realităţii material-informaţionale economice), de a elucida în mod interconexat 
şi interacţionat resursele şi funcţiile activităţilor informatice economice. 
 Simultan cu modelarea tehnică şi realizarea diverselor circuite electrice în interiorul 
mijloacelor informatice, ceea ce asigură executarea automată a multor proceduri şi 
operaţiuni de organizare şi prelucrare a datelor, s-a produs „erupţia“ („desprinderea“) de la 
modalităţile fizice de programare şi trecerea la modalitatea evident mai superioară de 
programare – programarea textuală (iniţial cifrică) sub formă de anumite totalităţi de 
comenzi (instrucţiuni).    
 Dacă modalităţile manuală şi fizică de programare nu se mai aplică, atunci cea de a 
treia modalitate de programare (analitică – cifrică, textuală) a suferit şi suferă cea mai 
dinamică evoluţie. Cea de pe urmă iniţial se reducea la elaborarea numai a programelor 
aplicative în coduri de maşină, din ce motiv programarea era de caracter particular, 
deoarece orice produs-program se întocmea pentru soluţionarea fiecărei probleme 
concrete în parte. 
 În continuare programarea devine sistemică, fiind realizată în baza anumitor 
sisteme programate. În ordinea elaborării şi implementării în activităţile informaţionale 
economice aşa sisteme au fost realizate mai întâi sub formă de limbaje algoritmice, iar 
ulterior – sub formă de sisteme de gestiune a bazelor de date (S.G.B.D.), tabele 
electronice de calcul (T.E.C.), pachete de programe aplicative (P.P.A.) funcţionale etc. 
Desigur, iniţial au fost elaborate sistemele şi mediile de operare, care convenţional pot fi 
considerate drept tehnologice, aşa cum prin intermediul lor se pun în acţiune şi 
funcţionează hardware-ul şi software-ul aplicativ. 
 Componenţa şi conţinutul activităţilor, sistemelor de programare şi produselor-
program moderne depind în mod direct de gradul de modelare şi executare fizică 
(schematică) a procedurilor şi operaţiunilor în interiorul mijloacelor tehnice. Din acest motiv 
tot mai răspândite vor deveni P.P.A. funcţionale. 
 Referitor la perspectiva mai îndelungată, nu e exclus că dispunerea de posibilităţi 
de modelare fizică (biologică, chimică etc.) a procesului de soluţionare a fiecărei probleme 
va duce la decăderea programării ca activitate tehnică cotidiană, precum şi a sistemelor şi 
produselor ei. Necesitatea în ele poate apărea din nou în legătură cu următoarele două 
circumstanţe de bază: 

1. în cazul creării mijloacelor informatice în baza elementelor constructive noi, de 
natură absolut diferită de cele existente; 

2. în cazul evoluţiei cardinale a conţinutului informativ şi decizional al sistemului de 
conducere economică cotidian. 

Modelarea materială (fizică, biologică, chimică etc.) a activităţilor economice de 
orice natură de pe poziţii integrative şi sistemice va contribui la dispariţia programării 
tehnice actuale şi la revenirea la treapta mai superioară a programării funcţionale (de 
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conţinut). De aceea tratarea unităţii social-economice sub formă de nucleu unitar material-
informaţional, precum şi performanţele mijloacelor informatice în final vor conduce la 
amplificarea cât se poate de pronunţată a rolului şi valorii specialistului în domeniu – 
utilizatorului final, mijloacele şi metodele informatice având un rol auxiliar. În aşa sens se 
poate afirma că cel mai performant mijloc tehnic informatic (actualmente – preponderent 
calculatorul) este acela, care nu solicită programare. 

Privind mijloacele tehnice informatice existente ce funcţionează în baza efectelor 
electrice şi la moment poartă caracter masiv, aici sunt posibile două căi ale evoluţiei lor. 
Prima din ele se realizează în prezent şi constă în aceea că pentru fiecare procedură 
(operaţiune) sau grupă a lor se inventează un anumit mijloc tehnic, fără a se ţine cont de 
locul şi funcţia acestuia în totalitatea de lucrări ale procesului unitar material-informaţional. 
Din acest motiv majoritatea mijloacelor tehnic sunt incompatibile şi, deci, funcţional 
incomutabile în cadrul procesului menţionat. În aşa situaţie procesul unitar se realizează în 
mod discret, cu întreruperi şi tranziţii de la modalitatea automată de îndeplinire a lucrărilor 
la cea manuală, influenţând esenţial productivitatea şi calitatea lor, ceea ce discreditează 
esenţial însăşi ideea informatizării automate. 

Cele expuse mai sus conduce la ideea că pentru mediul şi nivelul actual de 
performanţă al mijloacelor tehnice informatice cea mai importantă şi decisivă este 
problema creării unui aşa lanţ de astfel de mijloace fizic şi după productivitate compatibile 
şi comutabile, care ar asigura realizarea în mod automat a tuturor lucrărilor procesului 
unitar material-informaţional  cu obţinerea produselor materiale şi informaţionale 
(informative şi decizionale) calitative şi în volumele (cantităţile) necesare. 

Cu luarea în considerare a nivelului existent şi a rezultatelor obţinute până în 
prezent, cea de a doua cale a evoluţiei mijloacelor tehnice informatice este de perspectivă 
imprevizibilă şi constă în înglobarea realizării automate a tuturor lucrărilor procesului unitar 
material-informaţional de un singur aşa mijloc. Imprevizibilitatea acestui concept este 
motivată de faptul că ştiinţele clasice (fundamentale) până când nu au oferit aşa materiale 
cu aşa efecte, în baza cărora s-ar putea produce aşa elemente constructive ale mijloacelor 
informatice, care fără implicarea subiectului ar realiza integral procesul unitar nominalizat 
în orice raze spaţiale şi temporale de funcţionare a lui. 

Traducerea totală în viaţă a unuia din aceste concepte în mod evident va influenţa 
nivelul teoretic al informaticii economice, la etapele iniţială şi intermediară domeniile şi 
funcţiile ei de cercetări mereu ramificându-se, iar la cele finale – generalizându-se 
(sintezindu-se). 

În acest context, după cum s-a constatat mai înainte, dacă la începuturi activităţile 
informatice economice se realizau preponderent în baza lucrărilor de ordin organizatoric 
(tehnologic) şi de programare manuală sau fizică, apoi mai târziu şi în prezent categoriile 
acestor lucrări au variat specificându-se pe resurse, funcţii şi domenii. În cazul realizării 
depline a unuia din cele două concepte ale evoluţiei mijloacelor tehnice informatice apare 
necesitatea integrării acestor trei compartimente (resurse, funcţii, domenii) într-un tot 
unitar valorificat de un utilizator sau o grupă nesemnificativă după număr de utilizatori. 

Pornind de la cele constatate mai sus, devine clar că chiar şi actualmente, din 
cauza complexităţii şi varietăţii extrem de pronunţate, nu se poate afirma că există un aşa 
specialist, care ar îmbina cu acelaşi succes şi la nivel performant îndeplinirea lucrărilor 
proprii tuturor compartimentelor menţionate. Deocamdată, se dispune de specialişti în 
anumite ramuri ale informaticii economice. Aşa îmbinare va fi posibilă numai atunci, când  
activităţile compartimentelor în cauză vor fi îndeplinite integral de mijloace informatice, fără 
implicarea subiectului, rolul lui reducându-se la urmărirea corectitudinii funcţionării 
sistemului informatic şi la asigurarea evoluţiei lui în conformitate cu evoluţia sistemului 
gestional. Prin urmare, în prezent atenţie deosebită trebuie să se acorde investigaţiilor 
ştiinţifice interdisciplinare, ca mai apoi să fie preponderente cele de ordin transdisciplinar. 
Prima abordare este condiţionată de necesităţile evidenţierii şi integrării componentelor 
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domeniului nou, pe când cea secundă este provocată de impunerea evoluţiei lui continue, 
care i-ar asigura un grad nou sporit de performanţă. 

Din cele elucidate până acum, se poate concluziona că cercetările inter – şi 
transdisciplinare privind activităţile informatice economice e necesar să fie orientate în 
următoarele direcţii de bază cu următoarele scopuri finale posibile: 

1) investigaţiile resurselor informatice cu scopul atingerii a aşa performanţe, care, 
graţie interconexiunilor şi interacţiunilor lor adecvate, ar asigura obţinerea produselor 
materiale şi informaţionale în volume şi de calităţi preliminar bine determinate. 

În perioada de faţă nivelul evoluţiei existente permite evidenţierea următoarelor 
categorii de aşa resurse de bază cu următoarele tendinţe de performanţă: 

a) resursele tehnice informatice – cu tendinţa finală de acoperire a tuturor stadiilor, 
etapelor şi lucrărilor fiecărei din ele ale procesului unitar material-informaţional*);1

b) resursele informaţionale – cu tendinţa determinării depline a necesităţilor 
obiective în aşa resurse, pornind atât de la realităţile materiale, cât şi de la solicitările 
utilizatorilor finali, prioritare fiind cele dintâi; 

 

c) resursele matematice – cu tendinţa majorării maximale a gradului accesibilităţii 
lor în scopuri de formalizare (descriere formală) a logicii realizării în interconexiune şi 
interacţiune a tuturor stadiilor, etapelor şi lucrărilor procesului economic unitar material-
informaţional prin simplificarea, elaborarea şi implementarea adecvată a celor mai 
coerente compartimente ale matematicii clasice şi aplicative; 

d) resursele programate – cu tendinţa de decădere a efectuării cotidiene a 
programării aplicative pur tehnice caracteristică pentru prezent. Aşa decădere va avea loc 
în urma aplicării intensive a pachetelor de programare aplicative funcţionale şi trecerea în 
final la modelarea tehnică (fizică, biologică, chimică etc.) a problemelor, complexelor, 
subsistemelor şi sistemelor de probleme material-informaţionale în depindere de 
dimensiunile razelor spaţiale şi regimurilor temporale de funcţionare ale obiectelor 
(proceselor) conduse. Totodată, se va amplifica rolul şi importanţa programării funcţionale, 
ceea ce va contribui la atingerea unui nou stadiu al evoluţiei sistemului de conducere 
economică, mult mai performant şi superior. La prima etapă a acestui stadiu subiectul va fi 
scutit de activităţi informaţionale informative, fiind preponderent preocupat de 
compartimentul decizional al procesului unitar gestional. La cea de a doua etapă şi în 
continuare sistemul informatic va realiza şi procesele decizionale standardizate, tot aşa ca 
şi acele informative şi în interconexiune cu ele şi cu cele materiale. Prin urmare, până la 
urmă programarea se va referi mai cu seamă la schimbările funcţionale provocate de 
evoluţia componistică şi cantitativă a obiectului condus şi a sistemului de conducere al lui; 

e) resursele tehnologice – cu tendinţa de conştientizare adecvată şi contribuire la 
traducerea în practica cotidiană a logicii organizării realizării informatice a procesului unitar 
material-informaţional. 

În depindere de nivelul discretităţii îndeplinirii lucrărilor se disting tehnologii 
organizaţionale şi funcţionale. Primele preconizează realizarea unităţilor tehnologice 
(proces, etapă, subetapă, operaţie, acţiune) în mod separat (izolat, autonom), fără 
asigurarea conexiunilor între ele, iar lucrarea constitutivă de acest fel se îndeplineşte cu 
implicarea subiectului, care leagă lucrările constituante în cadrul fiecărei lucrări 
constitutive, în aşa mod contribuind la atingerea unui anumit scop final – obţinerea unui 
produs finit (semifabricat) sau finalizarea unei lucrări. 

Tehnologiile funcţionale, de regulă, sunt proprii pentru complexele de mijloace 
tehnice (sau, la moment foarte rar, chiar şi pentru o unitate de utilaj) „capabile“ de a 
îndeplini neîntrerupt (continuu) şi, deci, automat tot procesul tehnologic de la început până 

                                                 
1 *) Componenţa, interconexiunea şi succesiunea realizării stadiilor, etapelor şi lucrărilor sistemului unitar managerial 
economic se conţin în fig. 1 şi 2 în sursa „Buletin ştiinţific“, anul VI, Nr. 1/2003, Universitatea „George Bacovia“, pp. 
399-405 
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la final. În contextul dat e necesar de atenţionat că în cazul aplicării tehnicii neperformante 
tehnologiile sunt organizaţionale, fiind realizate prin salturi de la o operaţiune la alta, pe 
când tehnica performantă contribuie la realizarea tehnologiei în mod continuu, fără 
întreruperi, asigurând trecerea de la o operaţiune la alta automat şi curgător. 

Referitor la tehnologiile informaţionale economice se poate constata că la începuturi 
şi în majoritatea cazurilor şi în prezent ele sunt de caracter organizatoric şi numai unele 
etape (subetape) de realizare a lor sunt de ordin funcţional, cum sunt, de exemplu, 
organizarea şi prelucrarea datelor în mediul postului informatic de activitate al 
specialistului (P.Ic.A.S.). 

Gradul şi ponderea aplicării mijloacelor tehnice au condus la distincţia a două 
categorii de tehnologii – informaţionale şi informatice. Cele dintâi pot fi realizate fără 
utilizarea sau  cu utilizarea parţială a mijloacelor tehnice, pe când tehnologiile informatice 
preconizează efectuarea tuturor activităţilor informaţionale prin intermediul mijloacelor 
tehnice în mod automat. La moment în domeniul material economic în majoritate se 
realizează tehnologiile informaţionale. 

Pe măsura acoperirii razei îndeplinirii lucrărilor cu ajutorul mijloacelor tehnice, orice 
tehnologie, inclusiv şi cea referitoare la mediul material-informaţional economic, tinde spre 
transformarea treptată a procesului tehnologic integral iniţial (cea mai extinsă unitate 
tehnologică) într-o singură acţiune – cea mai elementară unitate de aşa categorie. Prin 
urmare, tehnica de nivelul esenţial performantă contribuie la evoluţia finală a procesului în 
cauză în acţiune. Însă aceasta poate să se producă nu numai graţie nivelului performant al 
mijloacelor tehnice, dar şi datorită cunoaşterii componenţei şi esenţei metodelor şi 
procedeelor de aplicare, precum şi de selectare riguroasă a lor. Cu cât componentele 
tehnologice (mijloacele, metodele etc.) sunt mai variate, cu atât importanţa selectării lor 
este mai decisivă. În aşa mod, dacă la stadiul iniţial al evoluţiei tehnicii şi tehnologiilor 
realizate de ea valoarea supremă aparţine modalităţilor şi criteriilor de selectarea lor, 
atunci la stadiul final (de pe poziţiile implicării subiectului în îndeplinirea lucrărilor) – 
înglobării efectuării tuturor operaţiunilor procesului unitar în cadrul unei acţiuni; 

f) după cum s-a dovedit mai înainte, realizarea performantă a oricărei tehnologii 
este condiţionată nu numai de activităţi organizaţionale de îndeplinire a lucrărilor ei, dar şi 
de crearea condiţiilor social-psihologice optime la fiecare loc de muncă, ceea ce şi 
constituie conţinutul resurselor ergonomice. Primele se reduc la asigurarea fiecărui 
lucrător cu mediu fizic de lucru comod, ceea ce ar contribui la majorarea productivităţii 
muncii, iar cele secunde – la anturajul spiritual ce susţine echilibrul şi optimismul atitudinii 
faţă de viaţă în general şi faţă de cariera profesională, în particular. În virtutea acestor 
circumstanţe, făurirea premiselor şi implementarea factorilor contributivi la activitatea 
optimă a fiecărui utilizator, ţinând cont atât de interesele societăţii, cât şi ale fiecărui 
individ, este dominanta evoluţiei resurselor ergonomice; 

g) în mediul relaţiilor de piaţă, indiferent de forma de proprietate (privată sau de 
stat), de valoare semnificativă se bucură aspectul economic al oricăror lucrări de ordin 
material-informaţional, care constă în determinarea exactă a componenţei şi volumelor 
cheltuielilor resurselor umane, materiale şi financiare legate de elaborarea, implementarea 
şi funcţionarea sistemelor informatice economice (S.Ic.E.). În continuare, în acelaşi cadru 
se stabilesc sursele şi volumele de venituri obţinute de la funcţionarea S.Ic.E., pentru ca în 
final să se calculeze dimensiunile beneficiului respectiv. În opinia noastră, tendinţa 
performanţei evoluţiei resurselor economice în final se va solda cu determinarea şi 
elaborarea a aşa componenţă de indicatori, metodologie şi metodici de calculare a 
valorilor lor, care până la urmă ar conduce la aplicarea numai a unui singur criteriu global 
ce ar estima toate laturile funcţionării fiecărei componente constituante a S.Ic.E.; 

h) privitor la resursele juridice, se constată o aşa decurgere a evenimentelor, care 
în consecinţă ar rezulta cu elaborarea, implementarea şi aplicarea în practica cotidiană a 
acelor acte juridice şi normative ce ar reglementa justificarea socială şi personală a 
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constituirii, existenţei şi activităţii oricăror forme organizatorice ale S.Ic.E. Tendinţa 
generală a astfel de resurse trebuie să se finalizeze cu asigurarea unui aşa tempo de 
elaborare şi utilizare a lor, care ar reacţiona imediat, iar în unele cazuri – ar preceda 
evoluţia proceselor informatice economice. 

În cadrul resurselor informatice economice de bază elucidate până acum, 
cercetările inter – şi transdisciplinare, de asemenea, e necesar să fie orientate şi pe tipuri 
de activităţi de constituire a lor, printre care cele mai evident conturate sunt următoarele trei: 

1. activităţi organizatorice, în majoritatea cazurilor efectuate de beneficiarul S.Ic.E. 
sau sub egida lui şi în baza cărora se creează condiţii de îndeplinire a lucrărilor 
următoarelor două tipuri de activităţi. 

Una din principalele probleme de cercetări ştiinţifice în cadrul acestui tip de activităţi 
în fond se reduce la elaborarea şi aplicarea celor mai adecvate metodologie şi metodici de 
determinare (estimare) a valorilor caracteristicilor calitative şi cantitative ale parametrilor 
formării şi funcţionării sistemului informaţional existent şi celui proiectat. Cea de a doua 
problemă de aşa cercetări de asemenea constă în lucrări de elaborare şi aplicare a 
metodologiei, metodicilor şi criteriilor, numai că referitoare la selectarea şi determinarea 
componenţei şi numărului resurselor informatice (tehnice, informaţionale, matematice, 
programate, tehnologice) în baza caracteristicilor parametrilor mai sus menţionaţi. În final, 
cea de a treia problemă de aşa ordine poate să apară numai în cazul soluţionării primelor 
două, ea fiind derivata lor şi rezumându-se la aceleaşi elaborări, implementări şi aplicări a 
metodologiei, metodicilor şi criteriilor estimării componenţei şi volumului de resurse 
economice (umane, materiale, financiare) necesare pentru efectuarea lucrărilor de 
constituire şi de asigurare a funcţionării permanente a S.Ic.E.; 

De menţionat că orice activităţi şi lucrări dispun de conţinut organizaţional atunci, 
când în realizarea lor este implicat subiectul. Din acest motiv atât elaborarea, cât şi 
funcţionarea S.Ic.E. se îndeplinesc graţie întreprinderii anumitor acţiuni organizatorice, dar 
specifice numai lor;   

2. activităţi elaborative ce includ în componenţa sa lucrări proiectante şi 
implementative. Şi în cadrul acestora problemele esenţiale de cercetări urmăresc scopuri 
de întocmire a metodologiei, metodicilor şi criteriilor constituirii tuturor componentelor 
informatice ce ar asigura funcţionarea eficientă a S.Ic.E. De pe poziţii ştiinţifice ele pot să 
se efectueze numai după îndeplinirea primului tip de activităţi şi în baza lor. De valoare 
majoră dispun şi problemele selectării celor mai adecvate metodici şi criterii de aşa 
categorie din gama celor existente, pornind de la specificul fiecărei componente şi de la 
necesităţile integrării lor într-un singur organism informatic unitar. 

Ţinând cont de complexitatea şi volumele exagerate ale aşa activităţi, importanţă 
semnificativă capătă tendinţa simplificării componenţei şi reducerii volumelor lor prin 
intermediul standardizării (tipizării), modelării şi realizării informatice a lor. De aşa tendinţă 
e necesar permanent de a se conduce şi în cadrul celorlalte două tipuri de activităţi; 

3. activităţi funcţionale ce includ orice resurse informatice şi asigură realizarea 
tuturor interconexiunilor şi interacţiunilor între ele pentru funcţionarea cotidiană optimă a 
S.Ic.E. Problemele de bază ale aşa activităţi, ca şi pentru alte tipuri ale lor până acum 
examinate, constau în elaborarea, punerea în valorificare şi aplicarea zi de zi a 
metodologiei, metodicilor şi criteriilor asigurării funcţionării eficiente a S.Ic.E. şi 
componentelor lui. Printre ele decisive sunt cele de ordin tehnic, economic şi socio-juridic. 
Aşa metodici şi criterii de conducere a funcţionării S.Ic.E. de asemenea pot fi determinate 
nu numai prin intermediul elaborării, dar şi a selectării şi acomodării (revizuirii, corectării) 
celor existente la specificul mediului real. 

Investigaţiile inter – şi transdisciplinare organizate pe resurse şi activităţi informatice 
sunt axate şi orientate spre un scop comun – realizarea cât mai optimă a funcţiilor 
sistemului informatic (S.Ic.E.) şi sistemului de conducere economic (S.C.E.). Aşa realizare 
inevitabil impune tendinţa spre integrarea compoziţională şi funcţională a ambelor categorii 
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de domenii şi în acest context – şi a cercetărilor efectuate în mediile lor. Din motivul dat 
activităţile ştiinţifice e necesar să fie orientate pe subsistemele funcţionale ale S.Ic.E. şi ale 
S.C.E. în aspect de integrare a lor. Primele includ aşa funcţii de bază ale S.Ic.E., cum 
sunt, cele de formare (extracţie şi înregistrare) a valorilor primare (iniţiale) ale unităţilor 
informaţionale informative (U.Iv.); subsistemul de transmitere (transport) a acestor valori 
ale U.Iv.; subsistemul de acumulare, păstrare şi actualizare a lor; subsistemul de 
prelucrare structurală şi de calcul; subsistemul de afişare şi subsistemul de analiză a 
valorilor produselor informaţionale informative obţinute în rezultatul realizării subsistemelor 
precedente, precum şi de stabilire a gradului de îndeplinire a deciziilor iniţial determinate. 

Cu privire la funcţiile S.C.E., aici investigaţiile e necesar să se refere la domeniile 
subsistemelor de formulare şi luare a deciziilor; de determinare a componenţei şi 
volumelor resurselor necesare pentru îndeplinirea deciziilor luate; de determinare a 
componenţei şi numărului executorilor, modalităţilor şi termenelor de îndeplinire a 
deciziilor; de determinare a componenţei procedeelor şi momentelor temporale de 
verificare a calităţii şi volumului activităţilor efectuate în baza deciziilor iniţial stabilite. 

Cele elucidate până acum permit formularea concluziei, conform căreia constituirea, 
funcţionarea şi evoluţia optimă a informaticii economice în orice raze spaţiale şi temporale, 
regimuri de activităţi sunt asigurate graţie realizării a două aspecte investigatoare decisive 
ale lor – a celor organizaţional şi elaborativ. Aşa cum orice obiecte şi lucrări permanent se 
găsesc în evoluţie, aspectul elaborativ se impune persistent în orice moment şi de aceea 
el constituie baza abordării ştiinţifice a oricăror activităţi. De aceea baza ştiinţifică a teoriei 
şi practicii realizării proceselor informatice economice rezidă în tratarea lor proiectantă, 
care în mod normal, conştientizat sau nu, precedă traducerea în mediul real a celor 
preconizate (proiectate). 

Globalizarea activităţilor materiale economice automat conduce la acelaşi fenomen 
şi în domeniul activităţilor informaţionale de aceeaşi natură. Aceasta, la rândul său, 
amplifică necesitatea elucidării lor de pe poziţii de integrare, ultima (integrarea) solicitând 
interpretare sistemică. Astfel de interpretare este proprie pentru orice acţiuni economice 
de orice dimensiuni spaţiale şi temporale. Totodată, pentru a realiza în mod integrat şi 
sistemic anumite entităţi de obiecte şi funcţii ale lor se solicită efectuarea anumitor 
investigaţii, sistematizări şi analize, graţie cărora pot fi formulate concluzii noi, iar în baza 
lor se produc modificări de performanţă mai superioară. Prin urmare, caracterul sistemic al 
activităţilor economice de orice categorie (fie materiale sau informaţionale), fenomenul 
globalizării, necesitatea integrării lor şi alţi factori de ordin obiectiv ori subiectiv inevitabil 
contribuie la creşterea rolului decisiv al abordării ştiinţifice al informatizării aspectului 
economic al societăţii umane şi al oricărei componente a ei de orice dimensiuni. 

În aşa context nu e deloc neglijabilă acea proporţie, conform căreia cu cât nivelul 
calitativ şi cantitativ (productiv) al activităţilor materiale economice va fi mai superior şi mai 
considerabil, cu atât rolul informaticii economice în realizarea lor va deveni tot mai decisiv. 
Mai mult ca atât, concomitent cu aceasta se vor intensifica investigaţiile transdisciplinare 
pentru a asigura un nivel investigativ interdisciplinar mai superior al informaticii aplicative. 
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În sensul dat se poate preconiza formarea noilor branşe de investigaţii ştiinţifice, 
cum la moment este disciplina modernă „Informaţiologia“*)2

                                                 
*) 1) I. Iuzvişin Osnovî informaţiologhii. Ucebnic dlea vâsşih i srednih ucebnâh zavedenii, cursov povâşenia cvalificaţii 
i samoobrazovania. Izdanie vtoroe, pererabotannoe i dopolnennoe. Mejdunarodnoe izdatelistvo „Informaţiologhia“, 
izdatelistvo „Vâsşaia şcola“, Moscva, 2000.  
2) Iu. G. Corotencov. Formalizovannaia informaţiologhia. Mejdunarodnoe izdatelistvo „Informaţiologhia“, Moscva, 2000. 

 preocupată de interpretarea şi 
realizarea informaţională a entităţilor obiectuale şi procesuale de orice natură. 

Pornind de la specificul integrativ intern şi extern al informaticii economice, se poate 
presupune că la o anumită etapă a evoluţiei sale cercetările ştiinţifice interdisciplinare mai 
mult sau mai puţin pot fi realizate suficient (în caz contrar – ele n-ar dispune de valoare 
conceptuală şi importanţă practică), pe când cele transdisciplinare sunt de ordin orientativ, 
contribuind la formarea anumitei viziuni ale dezvoltării de mai departe a domeniului 
investigat graţie descoperirilor noilor interconexiuni şi interacţiuni cu alte sfere aplicative. 
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Abstract 
 The European Union considers that small and medium sized enterprises are 

true examples of initiative and employment, acknowledging their role in upholding 
the social and regional development. Also, it takes into account the dynamic ability 
of small enterprises to respond to the new necessities of the market and to provide jobs. 
 The accession priorities towards which Romania is oriented, foresee the 
complete integration on the Intern Market at the horizon of the year 2007, a process 
which is presently in progress. Romanian enterprises must be prepared in order to 
be able to compete without restrictions on a huge European market, and, on the 
other hand, they must maintain their competitive advantages on their own market. 
Therefore, the Romanian Government has initiated several programs to sustain the 
development of small and medium size enterprises programs which are being 
developed at present. 

1. DEVELOPMENT POLICIES AND PROGRAMMES OF SMALL AND MEDIUM SIZED 
ENTERPRIZES WITHIN THE EUROPEAN UNION  

With a population of almost 455 million and a GDP of about 9,231 million Euros, the 
extended European Union covers 19% of the international commerce and becomes at 
present the largest unique market in the world. 
 Within the European Union the entrepreneurship is regarded as a valuable and 
productive skill, the successful entrepreneurial initiatives being welcomed. At the same 
time it is considered that responsible initiatives have certain flaws that are inherent to them. 



Transdisciplinaritate 
Aspects regarding small and medium sized enterprizes’ perception  369  

 The European Union considers that small enterprises are real examples of initiative 
and engagement and acknowledges their role in the supporting regional and social 
development. At the same time they perform the dynamic skills of small enterprises to 
answer to the new market necessities and to offer jobs.  
 Last, but not least, this international organization understands and understands the 
necessity of giving information and being flexible in the new economy.    
 By the European Charta for Small Enterprises, which was adopted the General 
Council for Business  on the 13th

- strengthen the innovative and entrepreneurial spirit that helps the European 
enterprises to face the future challenges; 

 of June, 2000 and accepted by the European Council of 
Feira on 19-20 June, 2000, the European Union proposes to create the optimum medium 
for these entrepreneurial units and initiatives. For this purpose it assumed the 
responsibility to: 

- to create the regulatory, fiscal and administrative frame which is to stimulate the 
entrepreneurial activity and to improve the status of entrepreneurs; 

- to assure access on the markets on the basis of as less overwhelming 
requirements as possible, which can be imposed without getting into conflict with the major 
objectives of public policy; 

- to facilitate access to the best research results and to the highest technology; 
- to improve access to financing for the whole period that the enterprise exists; 
- to permanently improve its activities so as the European Union to offer small 

enterprises the most favorable environment in the world; 
- to listen the views of small entrepreneurs; 
- to promote the highest quality support for business.   

 For the purpose of meeting these objectives the following directions have been 
established: 

1. Entrepreneurial spirit promotion and entrepreneurs’ instruction; 
2. Fast and less costing initiation of businesses, the increase of access to on-line 

subscribing procedures; 
3. Analysis of new national and European regulations for the purpose of evaluating 

their impact on small enterprises and entrepreneurs, the simplification of domestic law and 
regulations;  

4. Providing the necessary qualification through permanent training and consulting 
services; 

5. Improving on-line access and electronic communication with public authorities;  
6. Implementing national and European rules regarding competition so as small 

enterprises benefit from all chances to enter new markets and to compete under fair 
conditions; 

7. Adjusting the fiscal system with the purpose of rewarding performance, 
encouraging new enterprises and supporting the others’ extension; 

8. The consolidation of small enterprises technological capacity by encouraging 
inter-companies associations and networks and the development of pan-European 
cooperation between companies that use informational technologies; 

9. The use of successful e-business models and the support with quality 
assistance for small enterprises; 

10. The development of a more powerful and efficient representation of small 
enterprises’ interests on the national level and on that of the European Union;  
  The experience offered by UE indicates how small enterprises offer new jobs, have 
an important share in the GDP and stimulate exports’ increase, supporting thus the macro-
economic increase and stability. Small and medium sized enterprises have a flexible 
development strategy by means of which they have a fast reaction to international 
markets’ competition and are able to adapt to the cyclic changes of the global economy. 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

370 Ema MAŞCA 

2. DEVELOPMENT POLICIES AND PROGRAMS OF ROMANIA’S SMALL  
AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

 Romania belongs to Europe by its history, culture and geographical position. 
 For a complete and final reintegration of our country into the value system promoted 
by the West-European democracies Romania’s accession to the European Union 
becomes a necessity. Moreover in a world marked by globalization and interdependencies, 
our country’s membership to the European Union will secure social stability, economic 
progress, internal and external security as well. 
 Reaching this goal means developing capacities on the European level that is to 
provide both European activities and an original environment likewise. For this purpose the 
Romanian government has planned a vast reforming program for the institutional, 
administrative and judicial system as well as the creation of a functional market economy. 
The fulfillment of the last chapter of the program (a functional market economy) involves 
the ending of privatization, the improvement of the business environment, the 
modernization of the capital market and the development of small and medium size enterprises. 
 Of all political measures required by entrepreneurs for the purpose of making a 
favorable business environment, most small and medium size enterprises (68,7%) agree 
that legislation must be improved. The companies ask for a legislative stability, for the 
simplification procedures, for taxes reduction, as well as for offering training and consulting 
services. A large percent of small and medium size enterprises (45,1%) considers that the 
issues they face are slightly apprehended by the Government. 
 A broad approach of entrepreneurship promotion should be made on three levels: 
individual, company and society. To become an entrepreneur, a citizen should have the 
necessary abilities to make projects real. The company in its turn enters the market and is 
competitive only if applies advanced technologies and the society must offer the necessary 
environment for promoting such activities.  
 Ever since early 90’s, the Romanian Government advanced some measures for 
speeding up the increase of small and medium size enterprises sector. The measures 
regarded both legal regulations concerning the setting up of such a firm and facilities 
offered afterwards, as well as financial help offered by different donors for supporting small 
and medium size enterprises.  
 The measures proposed by the Government have been coordinated by the 
objectives established by: Action Plan of Government Program, Development National 
Plan, Recommendations for continuing the implementation of 2003 European Charter for 
small enterprises – Talin, The strategy for research and development of the Ministry of 
Education and Research and the Strategy for the informational society of the Ministry of 
Communication and Information Technology. 
 Although the Country Reports of the European Commission acknowledge 
Romania’s efforts to support small and medium sized as well as their results, it also makes 
reference to the economic environment that still needs improvement. 
 Thus the sector of small and medium sized enterprises of Romania have shown 
several advantages and made some progress: 

- the number of production enterprises has increased. This transfer of the interest 
centre represents the very essence of economic growth because the entrepreneur will do 
his best to lead the economic unit to technical and economic efficiency. At the same time 
production activity results into innovations and their putting into practice generates the 
evolution of technical progress and the increase of productivity as well. 

- the branch of information technology and communication has developed – Internet 
services suppliers have come out, as well as investments of big software firms. 
  The related directions followed by the Programs of the National Plan of Research, 
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Development and Innovation are the following: 
- partnership promotion between economic agents for research and development, 
- the stimulation of research and development activities of small and medium sized enterprises, 
- the stimulation of projects that include new technologies by facilities offered at the 

moment and after the creation of those firms whose activity is based on such projects, 
- the promotion of an innovation-related culture on the level of small and medium 

sized enterprises.    
 By acting this way small and medium sized enterprises have the chance of adapting 
to the requirements and exigencies of European market.  
 In this respect, the Romanian Government has initiated several programs that are 
being developed at present and whose purpose is to support the development of small and 
medium sized enterprises: The Yearly National Program for the period between 2002 and 
2005 whose purpose is to support the investments made by new enterprises, micro-
enterprises, as well as investments for enterprises’ modernization, the National Program 
for supporting craftsmanship and handicraft ware, as well as EMPRETEC/UNCTAD  
Program which promotes entrepreneurial culture.  
 The program for supporting craftsmanship and handicraft ware has as an objective 
to stimulate craftsmanship and Romania’s small industry, to strengthen the class of small 
craftsmen who develop their activity individually or in an organized manner by means of 
associations or other organizations especially in rural areas but also in urban ones, to 
protect professions that involve a large number of operations made by hand and the re-
launching of their services or products, especially of those with a traditional character, 
including traditional art objects and handicraft ware as well as the promotion of these 
services and products on national and international markets. 
 EMPRETEC is an international program for the development and the support of 
entrepreneurs and is developed under United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) being operational in over 30 countries from North America, South 
America, Africa, Asia and Middle East. This program assures training, know-how, an 
institutional frame for the development of entrepreneurial skills and the increase of small 
and medium sized enterprises’ competition on international level. 
 At the same time, the Romanian Government has also initiated programs by means 
of which it is pursued the implementation of management notions. The program for traders’ 
informing and education, The early national program for 2005-2008 for entrepreneurial 
culture development among female managers within small and middle sized enterprises, 
The early national program for 2002-2005 for supporting the access of micro and small 
enterprises to training and consulting services and the program for developing 
entrepreneurial skills among young people and securing their access to START financing.    
 The early national program for 2002-2005 for the supporting the access of micro 
and small enterprises to training and consulting services regards the affirmation and the 
valuation of services and production potential of micro and small enterprises by training 
their personnel from management positions and by facilitating their access to consulting 
services for a successful integration into European Union. 
 The objective of the program for traders’ training and informing is to support 
economic agents, authorized natural and legal persons who sell products and provide 
services on the market by facilitating their access to training courses and professional 
specialization, by encouraging the use of modern means for keeping records for the 
purpose of supporting traders’ training level, the alignment of commercial activity to EU 
exigencies and providing quality services to consumers. 
 The program for developing entrepreneurial culture among female managers is 
made by promoting an informational system which is to facilitate women’s mobility on labor 
force market and to develop their entrepreneurial skills.     
 For the purpose of promoting modern technologies, of human resources 
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development and management that is to result into the increase of competition capacities, 
programs regarding the organization and participation of economic units to national and 
international fairs have been initiated, such as: The Program for the organization of the 
Cooperative National Fair – TINCOOP 2005, The Program for the organization of Small 
and Medium Sized Enterprises Fair – TIMM 2005, The Yearly National Program for 2002-
2005 for supporting small and medium sized enterprises for export increase. 
 It is also attempted to facilitate the necessary conditions for concluding business 
partnerships. Thus Euro Info Centre of Bucharest organizes the second event of business 
partnership as part of “ARCA NOVA” Pan-European Project within “CibusTEC” Fair (which 
will take place in Parma, Italy) and the participation of Romanian Small and Medium Sized 
Enterprises to the events of pan-European promotion of cooperation and business 
partnership to different activity domains. These events regard exhibition events such as: 
International Trade Fair of Salonic (in the areas of food products, furniture, electronic 
appliances, software, machine-tools, spare parts, footwear, tourism, services) Equip Auto 
Paris ( referring to equipments, tools and spare parts for cars) and Cibus Tec Parma, 
(referring to food products and tools). The financing of these events from European funds 
allows facilities for participants which lowers considerably the financial effort of the 
participating firms. Producers and traders form different European countries take part to all 
these events and this offers the premises of a large geographical area for business 
contacts.   
 At the same time within the economic policies established by the Romanian and 
Polish Governments for the purpose of promoting and developing small companies, a 
collaboration agreement was concluded between the National Agency of Small and 
Medium Sized Enterprises and Cooperation from Romania and the Polish Agency for 
Enterprises Development     
 The setting up of the Romanian Centre of Quality is considered as one of the 
important actions intended to support small and medium sized enterprises in adopting 
international standards and implementing quality systems as factors for increasing 
competition and for facilitating entrance on the Unique Market. In this respect, the National 
Agency for Small and Medium Sized Enterprises and Cooperation has stipulated for the 
budget of 2005 the financing of the program called “The Creation of the Romanian Centre 
of Quality”, as informing, documenting and counseling unit for entrepreneurs  
 EU enlargement will make possible the increase of Internal Market which includes 
500 million consumers, a market where people, goods, capitals and services will enter the 
free trade. The accession’s priorities focused by Romania pursue the complete integration 
into the Internal Market in the light of the year 2007, a process that is developed at 
present. The Romanian enterprises prepare so as to be able to compete without limitations 
on a large European market and to maintain the competition advantages on its own market.  
 In this respect, as it has been shown, the Romanian Government is trying to align 
Romania to the European program for the development of small and medium sized 
enterprises by initiating programs for supporting small companies. 
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Les pronoms en tant  
que substituts de la pronome 

Gertruda-Adriana ROMEDEA  

Mots clefs: la polarité des personnages, embrayeurs, locuteur, allocution 

Resumé 
 L'article a l'intention d'illustrer le fait que le dialogue fait partie de la 
personne et que le language est possible justement parce que chaque locuteur 
s'institue en tant que sujet. O ne peut pas concevoir une langue qui n'exprime pas la personne. 

 
On dit que l’homme se constitue en tant que sujet uniquement dans et par le 

langage, parce que c’est le langage qui fonde dans sa réalité, qui est celle de l’être, le 
concept d’ego. La subjectivité représente la capacité du locuteur de s’instituer en tant que 
sujet ; elle représente la manifestation dans l’être d’une propriété fondamentale du langage.  

Dans Problèmes de linguistique générale, Emile Benveniste affirme que « C’est “ 
ego “ qui dit “ ego “ ».1

                                                           
1 Emile Benveniste,  Problèmes de linguistique  générale, Gallimard, Paris, 1966, p.247 

 Le fondement de la subjectivité se trouve dans le statut linguistique 
de la personne. La conscience de soi ne peut pas être conçue que par contraste. On ne 
dit je  que lorsqu’on s’adresse à quelqu’un, représenté en tant que tu dans son allocution. 
Cette condition du dialogue fait partie de la personne parce qu’elle implique, 
réciproquement, que je devienne tu dans l’allocution de celui qui, à son tour, est désigné 
par  je. Le langage est possible justement parce que chaque locuteur s’institue en tant que 
sujet, en se référant à soi-même dans le discours comme je. Dans ce cas  je  introduit une 
autre personne qui, bien qu’extérieure à soi, devient son écho qu’il nomme  tu  et qui, à 
son tour lui dit tu. La polarité des personnages, voilà la condition fondamentale du langage 
dont le processus de communication n’est qu’une conséquence purement pragmatique. 
Cette polarité ne signifie pas égalité ou symétrie: ”ego“ occupe toujours une position 
transcendance quant à tu, et pourtant, aucun des termes ne peut être conçu séparé de 
l’autre; ils sont complémentaires mais à partir de l’opposition “ intérieur / extérieur “ et en 
même temps réversibles. Les termes je  et  tu  ne doivent pas être envisagés en tant que 
figures mais en tant que formes linguistiques qui indiquent la personne. On remarque le 
fait que parmi les signes d’une langue quelconque ce sont les pronoms personnels ceux 
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qui ne manquent jamais. On ne peut pas concevoir une langue qui n’exprime pas la 
personne. Ces pronoms diffèrent de toutes les désignations articulées dans la langue par 
le fait qu’ils ne font appel ni à un concept ni à un individu. Il n’y a pas un concept  je  qui 
englobe tous les je énoncés à tout moment par tous les locuteurs. Donc, je ne désigne pas 
une entité lexicale. Le je ne peut pas se rapporter à tout individu tout en le définissant, en 
même temps, dans sa spécificité. Je se réfère à l’acte de discours individuel où il est 
prononcé et il désigne le locuteur. Seulement dans le cadre de l’instance discursive où  je  
nomme le locuteur celui-ci a le droit de s’instituer en tant que sujet.  

Dominique Maingueneau, dans L’énonciation en linguistique française, nomme les 
pronoms je et tu des embrayeurs. « Par ces embrayeurs, la langue en tant que système 
universel, disponible pour n’importe quels locuteurs, peut être mobilisée pour la production 
d’énoncés-occurrences toujours nouveaux 2 ». Le langage est organisé d’une telle 
manière de sorte que chaque locuteur puisse s’approprier la langue en se désignant en 
tant que je. Les pronoms personnels constituent le point d’appuie dans la mise en relief de 
la subjectivité dans le langage. Les autres catégories: les déictiques, les démonstratifs, les 
adverbes, les adjectifs s’organisent autour du sujet pris comme point de repère. Ces 
catégories s’instituent par rapport à l’instance discursive où elles se produisent, à savoir 
en dépendance par rapport à je qui s’énonce en elles. Le langage nous offre des formes 
vides que chaque locuteur, dans l’exercice du discours, s’approprie et les rapporte à sa 
personne, créant en même temps un je pour soi et un  tu  pour le partenaire. Une analyse 
plus minutieuse des pronoms personnels relève des effets de la “subjectivité dans le langage” 3

Il est vrai qu’une des caractéristiques des personnes  je  et   tu  est leurs unicité: le  
je qui énonce, le tu à qui le je s’adresse sont chaque fois uniques. Mais  il  peut 
représenter une multitude de sujets ou aucun sujet. C’est pour cela que l’expression 
renommé de Rembrandt: ” je est un autre ” représente cette ” aliénation mentale où le soi 
se trouve dépossédé de son identité constitutive ”.

. 
En ce qui concerne les deux premières personnes, on a en même temps une 

personne impliquée et un discours sur cette personne en question. Je désigne la personne 
qui parle et suppose en même temps un énoncé mis au compte de je : lorsque je dis  je,  
je ne peux pas parler que de moi-même. A la deuxième personne, tu est désigné 
nécessairement par je et ne peut pas être envisager en dehors d’une situation établie en 
fonction de je; en outre, je énonce aussi quelque chose qui est prédicat de  tu. On peut 
énoncer aussi un prédicat pour la troisième personne mais en dehors de la relation je- tu. 
La troisième personne suppose bien sûr une indication d’énoncé sur quelqu’un ou quelque 
chose, mais pas rapportée à une certaine personne. Ce qui manque à cette indication 
c’est l’élément variable et “ personnel “ proprement - dit. C’est justement ce qu’on appelle “ 
l’absent “qui ne présente que l’invariant inhérent à toute forme de conjugaison. Par 
conséquent, la troisième personne n’est pas une “ personne “ (même la forme verbale a la 
fonction d’exprimer la non personne). Il en résulte, qu’en général, la personne n’est propre 
qu’aux positions je et tu. La troisième personne constitue, en vertu de sa structure, la 
forme non-personnelle de la flexion verbale. En fait, on a la même situation lorsque la 
personne n’est pas désignée - à savoir le cas de l’expression impersonnelle. 

4

Une deuxième caractéristique est l’inversibilité de je et de  tu  ce que  je  désigne 
comme étant tu  peut se reconsidérer et peut renverser en je, et  je  peut devenir un  tu. 
On ne peut pas établir une telle relation entre une de ces personnes et  il  parce que  il  ne 
désigne, en fait, rien et personne notamment. La troisième personne est la seule personne 
à l’aide de laquelle le verbe peut prédiquer une chose. Donc, il ne faut pas qu’on 
considère la troisième personne comme une personne capable de dépersonnalisation. On 
a affaire justement au concept de non-personne dont la marque est représentée par 

 

                                                           
2 Dominique Maingueneau, L’énonciation en linguistique française, Hachette, Paris, 1999, p. 21 
3 Emile Benveniste,  op. cit., p.263 
4 Emile Benveniste,  op. cit., p.220 
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l’absence de ce qui est caractéristique pour je  et tu. Etant donné le fait  qu’elle n’implique 
aucune personne, la troisième personne peut avoir n’importe quel sujet ou aucun, et ce 
sujet, exprimé ou non, ne sera jamais  introduit en tant que “ personne ”. Ce sujet ne fait 
autre chose qu’ajouter en apposition une précision considérée nécessaire pour la 
compréhension du contenu, et non pas pour la détermination de la forme. Tout ce qui se 
trouve en dehors de la personne stricte, à savoir en dehors de  je-tu  reçoit comme 
prédicat une forme verbale à la troisième personne. Cette position à part de la troisième 
personne peut être envisagée dans le cas de deux expressions à valeurs opposées.  Il  
(elle) peut constituer une forme d’allocution à l’égard de quelqu’un qui, quoique présent, 
on veut le soustraire de la sphère personnelle de tu (vous). D’une part, cette troisième 
personne est employée en tant que formule de politesse: la formule utilisée dans les 
langues italienne et allemande ou dans les formules de majesté qui place l’interlocuteur 
au-delà de la condition de personne et au-delà de la relation habituelle établie entre les 
interlocuteurs. De l’autre part, elle peut être utilisée en tant que marque de mépris afin 
d’humilier celui qui ne mérite du moins de lui s’adresser personnellement. A cause de sa 
fonction de forme non personnelle, la troisième personne n’a la capacité de devenir une 
forme de respect qui fait qu’un individu soit considéré plus qu’une simple personne de 
même qu’une forme offensante qui peut annihiler l’autre en tant que personne. 

Nous pouvons observer en quoi consiste l’opposition entre les deux premières 
personnes du verbe et la troisième. Elles s’opposent en tant que membres d’une 
corrélation, à savoir la corrélation de personnalité 5

Patrick Charaudeau, dans le volume Langage et discours. Eléments de 
sémiolinguistique, présente l’interaction entre les quatre protagonistes de l’acte de 
langage : JEé – lesujet énonçant ; JEc – l sujet communiquant ; TUd – l sujet destinataire ; 
TUi – lesujet interprétant. « JEé  est un être de parole toujours présent dans l’acte de 
parole. JEc est un sujet agissant s’instituant émetteur et articulateur de la parole 

: je-tu  possèdent la marque de 
personne tandis que il ne la possède pas. La troisième personne a pour caractéristique et 
fonction constante la représentation, sous la forme même, d’un invariant non personnel et 
rien de plus. Mais bien que le  je  et le tu  soient caractérisés par la marque de la 
personne, on peut remarquer pourtant que, à leur tour, ils s’opposent l’un à l’autre dans le 
cadre de la catégorie qu’ils représentent. On définit d’habitude la deuxième personne à 
laquelle la première personne s’adresse, mais on peut aussi utiliser la deuxième personne 
en dehors de l’allocution pour l’introduire dans un type impersonnel. Par exemple,  vous  
fonctionne en français comme anaphorique pour  on : On  ne peut pas écrire sans que 
quelqu’un  vous  interrompre). 

6 ». 
« TUd est cet interlocuteur fabriqué par JE comme destinataire idéal, adéquat à son acte 
d’énonciation 7 ». Le sujet interprétant « TUi  est un être agissant hors de l’acte d’énonciation 
produit par JE 8

Il faut et il suffit de nous représenter une autre personne à part je  afin de pouvoir lui 
conférer l’indice tu. De cette façon, toute personne représentée aura surtout la forme  tu  
mais  pas obligatoirement la personne interpellée. Tu  (vous) peut se définir, donc, comme 
la personne non-je. Par conséquent, on peut établir une opposition entre “la personne je “ 
et “la personne non-je“. Le couple je / tu englobe une corrélation spéciale, à savoir la 
corrélation de subjectivité 

 ». 

9. 

                                                           
5 Emile Benveniste,  op.cit., p.224 
6 Patrick Charaudeau, Langage et discours. Eléments de sémiolinguistique, Hachette Universitaire, Paris,   1983, p. 42 
7 Patrick Charaudeau, op. cit.,  p. 39 
8 Idem 
9 Emile Benveniste, op. cit., p. 224 

Ce qui différencie le  je  de  tu  c’est en premier lieu, le fait que  
je  est intérieur à l’énoncé et extérieur à  tu, mais extérieur d’une manière qui n’élimine pas 
la réalité humaine du dialogue. En outre, je est toujours transcendant quant à  tu. 
Lorsqu’on établit une relation avec un être, je présuppose nécessairement un tu  qui est, à 
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part moi, la seule personne imaginable. Ces qualités d’intériorité et de transcendance sont 
caractéristiques pour  je et s’inversent en  tu. Donc, on peut envisager  tu  en tant que “ 
personne non -subjective “en contraste avec“ la personne subjective “ représentée par je  
et ces deux personnes s’opposent à la forme de non personne - il. 

Jean Cervoni, dans L’énonciation, insiste sur le fait que « je est à la fois la 
personne qui parle (qui a un rôle actif) et la personne de qui il est parlé (qui a donc un rôle 
passif) ; le tu est la personne qui écoute et peut prendre la parole à son tour (rôle actif) et 
la personne de qui il est parlé (rôle passif) 10

                                                           
10 Jean Cervoni, L’énonciation, Presses Universitaires de France, Paris, 1987, p. 31 

 ». 
En ce qui concerne le passage du singulier au pluriel dans le cas des pronoms 

personnels, cela n’implique pas la simple pluralisation. Dans la majorité des langues, le 
pluriel pronominal ne coïncide pas avec le pluriel des substantifs. C’est que l’unicité et la 
subjectivité propre à je empêche toute pluralisation. Il n’est pas possible qu’il y soient plus 
de je imaginés par le  je  qui parle justement parce que  nous  aussi ne représente une 
multitude d’objets identiques mais une jonction entre  je et  non-je, quel que contenu ait ce 
non-je. Cette jonction forme un ensemble nouveau où les components ne s’équivalent: en 
nous  c’est le je  qui prédomine toujours parce qu’il ne peut pas être  nous  qu’à partir de 
je, et ce  je  gouverne l’élément  non-je  par sa qualité transcendante. La présence de je 
se trouve à la base de  nous. On sait que ce  nous  peut recevoir deux contenus distincts: 
nous  peut signifier d’une part  je+vous  et d’autre part il peut envisager  je+ils. On a affaire 
à l’inclusion ou à l’exclusion de  vous. Le pluriel exclusif (je+ils) consiste dans la jonction 
des deux formes qui s’opposent en tant que personnelle et non -personnelle en vertu de la 
corrélation de personne. La forme inclusive (je+vous) réalise la jonction des personnes 
entre lesquelles il y a la corrélation de subjectivité. Dans le cas de  nous inclusif, opposé à 
il, ils, le tu  est mis en relief tandis que, dans le cas de nous  exclusif, opposé à tu,  vous, 
l’accent tombe sur je. La prééminence de  je  est très forte, et peut mener même au 
remplacement du singulier avec le pluriel. L’explication réside en cela que le  nous ne 
représente pas un je multiplié mais un  je  dilaté en dehors des limites de la personne 
proprement- dite. Il en résulte deux utilisations opposées dans la sphère du pluriel. D’une 
part,  je s’amplifie en nous, dans une personne plus massive et moins définie: le pluriel de 
la majesté et de l’autre part, l’emploi de nous  estompe l’affirmation trop catégorique de  je  
dans une expression plus large et plus diffuse: c’est le pluriel de l’auteur ou de l’orateur. 

En général, la personne verbale au pluriel renvoie à une personne amplifiée et 
diffuse. Nous ajoute à  je   une globalité indistincte formée d’autres personnes. Dans le 
passage de tu  à vous, soit qu’il s’agit de vous  collectif ou de  vous de politesse, on y 
remarque une généralisation de  tu. En ce qui concerne la troisième personne (la non- 
personne), la pluralisation verbale, lorsqu’il ne s’agit pas du prédicat grammatical d’un 
sujet au pluriel, a la même fonction que les formes personnelles: exprime la généralité 
indécise de se. La non-personne, non-limitée en expression, exprime l’ensemble indéfini 
des êtres non-personnels. Dans le cas du verbe de même que dans le cas du pronom 
personnel, le pluriel représente le facteur de non-limitation et pas de multiplication. Par 
conséquent, l’ensemble d’expressions de la personne verbale s’organise en fonction de 
deux corrélations constantes: 

1. la corrélation de personnalité qui oppose les personnes je / tu à la non-personne il; 
2. la corrélation de subjectivité, inclue dans la précédente, qui oppose je à tu. 
La distinction entre le singulier et le pluriel doit être interprétée en tenant compte de 

la personne par une différenciation entre “ personne stricte “ (singulier) et “personne 
amplifiée“ (pluriel). C’est justement la troisième personne celle qui, étant une non-
personne, admet un pluriel véritable. 

La première personne du singulier je  renvoie au pacte d’identité auteur / narrateur / 
héros, elle représente le signe de la subjectivité, de l’autobiographie. 
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La première personne du pluriel  nous  se présente comme un  je  dilaté.   Nous  
est fait d’une multitude de   je ; il peut être également rendu par je +tu  ou  je + il. Chaque 
fois qu’on emploie nous  c’est toujours un  je  qui prédomine car il n’y a pas de nous qu’à 
partir de  je. Nous  pourrait aussi définir un nous  de l’orateur ou de l’auteur qui estompe 
une affirmation trop tranchante ou nette de  je. Dans ce cas, le sujet énonciateur se cache 
derrière  nous, il peut mieux se défendre contre la critique ou la censure, il ne s’assume 
pas toute la culpabilité de l’énoncé. Nous, dans le dernier cas, peut aussi souligner la 
modestie de l’auteur qui ne veut prendre sur soi toute la responsabilité de l’écriture. Il 
invite le lecteur à dépasser l’intransigeance d’un je  fort dur pour la sensibilité du lecteur. 
On invite le lecteur d’y participer, d’en dire son opinion. 

Quant au sens moins métaphorique du pronom, celui-ci peut signifier la présence 
de plusieurs auteurs, co-signataires du même livre qui ont apporté leurs idées afin de 
créer une oeuvre d’art : il s’agit le plus souvent des dictionnaires, des encyclopédies: par 
exemple   l’Encyclopédie du XVIIIe

D. Maingueneau affirme que « On interfère avec les embrayeurs personnels surtout 
à travers deux types d’emplois : comme substitut de nous et comme moyen d’éviter la 2

 siècle (dictionnaire universel des sciences, des arts et 
des métiers) qui a eu pour collaborateurs: Diderot, Montesquieu, Rousseau.   

La deuxième personne ne désigne tout-à-fait un personnage unitaire - c’est plutôt 
un moyen de s’adresser à l’intérieur du récit. Par exemple, lorsqu’on dit à l’intérieur d’un 
texte quelconque :”Que penses-tu?” on peut facilement identifier ce tu  dans le contexte: 
par exemple Paul (si on a deux personnages: Michel et Paul) mais analysé tout seul il 
perd sa valeur. Tu  ou  vous  peuvent constituer des formules d’adressage aux lecteurs, 
cas où le dernier pronom vous  marque plutôt la politesse, le respect tandis que  tu  
constitue une formule plus familière. Nous avons l’exemple concluant de François Rablais 
de “l’Abbaye de Thélème”: “ Fais ce que voudras ” inclus dans son livre déjà célèbre “ 
Pantagruel”. Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé 
Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par 
maître Alcofribas Nasier, 1532 (l’anagramme cache le nom de l’auteur). L’auteur y créé 
une sorte d’utopie humaniste car l’abbaye de Télème est une abbaye spéciale sans abbé, 
sans offices et sans disputes dogmatiques. C’est son idéal d’une vie libre sans sacrifices 
puisque ceux qui y entrent pour poursuivre une éducation intellectuelle, morale et 
esthétique ne sont pas obligés de dire des vœux de chasteté, ni d’y rester. “ Fais que 
voudras “ en tant qu’utopie s’adresse plutôt au lecteur qui est invité de renoncer aux 
contraintes de la société et d’exprimer librement ses pensées, ses désirs. 

Cela représente le  vous  ou le tu  explicite du texte mais il y a des fois quand le tu  
est implicite ; il s’agit de la présence du lecteur car on sait le fait que l’énonciation suppose 
la présence implicite ou explicite d’un  tu, de l’autre, de l’allocutaire.  

La troisième personne du singulier ou du pluriel (il, elle, ils, elles), c’est la personne 
qui indique l’objectivité, le contrat littéraire. Cette personne constitue un vrai instrument 
dans les mains de l’auteur, une marionnette dont on tire les ficelles.   

Un autre pronom personnel très controversé, c’est  on qui peut signifier une 
multitude de voix qui sont tombées d’accord ou certains pronoms personnels. Il présente 
d’une manière générale les opinions, les mots d’esprit, une conclusion, il incarne plusieurs 
voix. L’auteur peut employer le pronom  on  afin de se dissimuler devant le lecteur.  

e 
personne11

Ainsi, nous ne pouvons interpréter un énoncé qui contient je et tu qu’en prenant en 
compte l’acte individuel d’énonciation qui les supporte. Toute communication résulte d’un 
jeu entre l’implicite et l’explicite qui apparaissent dans des circonstances particulières, 
concrètes du discours ; ce jeu se réalise dans le point de rencontre des processus de 

 ». 

                                                           
11 Dominique Maingueneau, op. cit., p. 26 
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production et d’interprétation et il est mise en scène de deux entités : chaque entité est 
doublée d’un sujet parlant et un sujet qui agit. 
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Abstract: 
 In the current ICT context, digital enterprises are able to collect, manage and 
disseminate massive amounts of information and are thus provided with 
opportunities to absorb and acquire unique sources of economic and social power. 
The Internet is an increasingly pervasive aspect of modern societies bringing with it 
a full array of ethical, moral and other issues and challenges for businesses, 
consumers, and regulators. How do societies collectively protect the privacy of 
information, prevent “cybercrime”, etc? Do we need a new definition of corporate 
social responsibility for the emerging digital enterprises? This paper addresses 
these issues by using survey data to assess: (a) the ICT usage by consumers and 
businesses; and (b) the ethical and security issues of E-Commerce practices in 
Cyprus. It concludes by drawing an ethical E-business agenda for enterprises. 

1. Introduction 

 The revolution in information and communication technologies (ICT)—the Internet, 
wireless multimedia devices and related technologies—is an increasingly pervasive aspect 
of modern societies, which among other influences is bringing about far-reaching changes 
in socioeconomic structures and practices (Castells, 2001; Dutton, 2000). In this ICT 
environment, modern organizations (either pure digital or multi-channel “hybrid” 
companies) have the capability to collect, manage and disseminate information of 
unprecedented magnitudes (Savvides, 2004). They are thus provided with opportunities to 
absorb and acquire unique sources of economic and social power (Shapiro, 2002). In this 
respect, they acquire a new ‘persona’ and their interactions with the market, the regulatory, 
and the institutional environment take on new perspectives (Bakos, 2001; Brynjolfsson, et 
al., 2000).  
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 Long-established economic principles, business models, business relationships and 
practices, legal, social and ethical codes and customs are scrutinized and their adequacy 
and appropriateness in a digital environment are constantly questioned. For instance, the 
extent to which enterprises should be socially and ethically responsible on issues related 
to privacy of information, moral business practices, etc. is still an area of theoretical and 
philosophical controversy (Savvides, 2005a). How do societies collectively protect the 
consumer, protect the environment, protect privacy of information, provide for safety and 
health at the place of work, prevent “cybercrime”, etc? Do we need a new definition of 
corporate social responsibility (CSR) for the emerging digital enterprises? 

This paper explores the impact of E-Business on market structures, business 
practices, and raises the issue of ethical responsibilities of enterprises functioning in a 
digital age. The following section reviews the relevant literature on the ethical aspects of 
managing information resources in the digital domain. Section 3 presents survey data to 
analyze the situation in Cyprus with respect to the Internet use by enterprises and 
individuals and its information dimensions. Section 4 presents recommendations and an 
ethical agenda for enterprises engaged in E-commerce, while Section 5 presents some 
conclusions and areas for further interdisciplinary research. 

2. Ethical Dimensions of Information Management in Digital Markets 

Before the advent of the Internet, the three social partners (namely society, 
businesses and individuals) co-existed within market-determined and voluntary codes of 
practice, complemented by a legal environment, which facilitated (and regulated) the 
functioning and operations of businesses within prescribed rules and regulations and 
codes of ethics. Within this environment, market players knew their limits and the penalties 
involved for violating these “rules of the game,” while consumers’ rights were sufficiently 
protected. For instance, with respect to information, in traditional commerce a number of 
laws govern the protection and disclosure of consumer information. In E-Commerce, 
however, there is yet no consensus as to how to treat consumer information gathered by 
processing communications data.   

Corporate social responsibility1

There is still no consensus on the merits of CSR, and the debate goes on between 
those that argue along the lines of the traditional economic objective of the firm, namely 
that managers should maximize the present value of their firm’s cash flows in making 
strategic choices (Henderson, 2002), and those that argue that increasingly the wealth 
maximizing interests of a firm’s equity holders are broadly similar to the interests of other 
corporate stakeholders (Porter and Kramer, 2002; Windsor, 2001, 2004; Maignan and 
Ralston, 2002). A business with strong CSR culture and governance rooted in its corporate 
mission and business strategy, will often be more successful in generating economic value 
added (EVA) (Stewart, 1990)

 (CSR) as a mindset and a philosophy is gaining 
acceptability. Good corporate citizenship integrates economic, social, ethical, environmental, 
and philanthropic (discretionary) values in the core decision-making processes of a business 
(Carroll, 1999). The concerns and interests of business stakeholders and the concerns of 
environmental management are increasingly seen to converge to a broadly similar set of 
sources for competitive advantage, namely: key internal and external relationships, 
reputation, capacity to innovate and business assets (Pearce, 2003). 

2

                                                 
1 CSR refers to the obligations and/or responsibilities of an organization to use its resources in ways that benefit society, 
as well as understand and manage its interactions and influences on society and to take actions that protect and improve 
the welfare of society along with the welfare of its own stakeholders and its economic interests (Kok et al., 2001; 
Margolis and Walsh, 2003; Waddock and Bodwell, 2004).  

.  

2 Economic value added (EVA) may be defined as:  EVA = (Return on Total Capital  -- Cost of Capital) X (Total 
Capital). EVA is an accounting-based estimate of profit added through the enterprise’s capital budgeting process. EVA 
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Enterprises engaged in the digital domain must consider whether their actions 
respect consumers’ privacy, ensure the security of information transmitted, as well as 
ensure the integrity of the company (the reputation, brand identity and good name) in the 
digital domain. The unique nature of the Internet (global reach, interactivity, information 
density, ubiquity, personalization/ customization capabilities, etc) (Laudon & Traver, 2003) 
brings it into uncharted ethical and moral territory with respect to a number of different 
issues. Unlike traditional communication media, the Internet allows companies to collect, 
manage and disseminate more information, more readily and less expensively than ever before.  

2.1. Privacy of Information and Consumer Rights 

Data refers to information recorded in a form that could be processed automatically. 
The EU acquis coomunataire on data protection covers only “personal data” or “personally 
identifiable information” (PII).3

                                                                                                                                                                  
approaches the concept of “economic profits”, which include not only historical and explicit costs, but also replacement 
and implicit costs (see Steawrt, 1990). 
3 Article 2 of EU Directive, specifies the following: 

  In the EU, businesses are not allowed to use PII without the 
prior permission and consent of the consumers. The Commission’s Directive on Data 
Protection standardized and broadened privacy protection and provided individuals control 
over their personal information. The Directive requires enterprises to inform consumers 
when they collect information about them, as well as let them know how they will store and 
use this information. Individuals must give their express authorization and consent before 
businesses can collect or use this information, but also must have access to this 
information, to correct it, or request that no further data be collected. 

Privacy is the moral right of individuals to be left alone, free from surveillance or 
interference from others, including the state. Within their right to information privacy, 
individuals have the right to control the use of whatever information is collected about 
them. In the digital domain, data gathering relies on monitoring Internet usage. Web 
servers record the domain name (or IP address) of a visitor, the time accessed and the 
action, such as downloading or accessing a document. By accessing the preference 
setting that users specify in their browsers, servers can also record the person's name, 
affiliation, address, etc. Cookie technology allows servers far more sophisticated 
operations, which not only “record” access activities but also interact and control these 
activities (Laudon and Traver, 2003). Therefore, through the Internet businesses collect 
information on the personal details of Website visitors (name, address, phone number, 
email, occupation, age, gender, etc), on bank and other financial information (through 
online card payments), as well as psychographic information (deduced from the visitor’s 
transactions, preferences, clickstream data, etc.). 

Electronic transactions leave a trail of information, which can be used to generate 
powerful personal profiles for prospective consumers. Computers can easily cross-
reference data gathered from various source to generate databases for specific advertising 
purposes. This cross-referenced information about users is sometimes called meta-
information. As it becomes more common, advertising and marketing based on consumer 
meta-information collected via the net is already becoming a contentious issue (Orlitzky, et al., 2003). 

 “Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (“data 
subject”); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference 
to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, 
cultural or social identity; 

 “Processing of personal data” (“processing”) shall mean any operation or set of operations which is performed 
upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, 
adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise 
making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction. 
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This information-accessing and information-management capabilities of the Internet 
provides the potential to digital firms to deploy the medium to invade the privacy of 
individuals on a grand scale. This capability raises fundamental social, moral and ethical 
issues, and the need to seek ways to protect the privacy of individuals. The ability of the 
ICT network to act as an information instrument turns it also into a vehicle for cyber 
criminal acts, such as exchanging or trafficking prohibited materials (pornography, 
documents with racist content), engaging in computer frauds and assaults on 
confidentiality, offenses against intellectual property, etc. (Baroso, 2005). 

2.2. Security of Digital Transactions 

Of particular importance to today's growing online commerce is to have a uniform 
and global commercial environment. A very sensitive issue in E-Commerce, and perhaps 
the primary reason still keeping digital transactions from growing even faster, is the issue 
of unsecured transmission of payment information on the Internet (Laudon and Traver, 
2003). Encryption and certification services play an important role, for example, in 
establishing digital identity, preventing money laundering and anonymous crimes, digital 
currency and consumer privacy (Backhouse et al., 2004). For digital product sellers, 
encryption technologies are critical in maintaining the control over their contents. 

While payment security usually means protecting sensitive information from 
interception and theft, a secure transaction has a broader set of requirements including 
non-repudiation, authentication, integrity, and confidentiality (Laudon and Traver, 2003).  

 Non-repudiation means that the parties in a transaction cannot deny it after the 
fact. “Trusted third parties,” or “trusted certification authorities,” or Public Key 
Infrastructure (PKI), as they are known, facilitate non-repudiation (and 
authentication). These new forms of intermediaries are expected to play an 
important role in electronic commerce. 

 Authentication refers to the ability to verify the identity of persons involved in transactions. 
 Integrity means that the data transferred should not be modified in transit or in 

storage. Data integrity has been largely addressed by advanced encryption and 
digital signature technologies.  

 Confidentiality refers to privacy. In other words, that the transaction is only 
between participants. The concern for confidentiality turns into an economic 
issue when transactional data are used or sold by sellers for other purposes. 
The desire as well as technologies to conceal such information has resulted in 
anonymous payment systems. 

Although much progress is being made in terms of security at various levels of 
Internet communications, the Internet is still considered to pose a risk for commercial 
transactions. Much work needs to be done in this area and more and better security 
measures need to be implemented. Network level security secures the conduit, while 
encryption secures the content traveling through the conduit. Security takes on added 
importance when we look at the special case of financial payment mechanisms. 

3. Ethical Dimensions of E-Commerce in Cyprus 

In order to meet the objectives of the eEurope 2005 Action Plan, implemented in 
Council Regulation 5197/03, the Statistical Service of the Republic of Cyprus conducted a 
survey to collect data on the access to selected Information and Communication 
Technologies (ICT), use of computers (location, frequency of use, activities), use of the 
Internet and Internet commerce. The sample size consisted of 1495 households and 3485 individuals. 

We summarized the key findings of this survey in Tables 1 and 2 presenting the 
Internet usage and security actions of enterprises and individuals. It becomes obvious 
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from Table 1 that large enterprises in Cyprus use the Internet extensively to access and 
provide information and market their products through Websites. They also have set up 
secure servers and other security systems to protect their information systems from 
external intervention. This does not seem to be the case, however, for the small firms, 
which comprise the majority of business in Cyprus. For instance, the percent of small firms 
that have secure servers is 25% while those that have data encryption for confidentiality of 
information is below 10%. Overall, the percent of enterprises in Cyprus that use trust 
marks as confidence building measures to signal to customers their quality and security of 
information is quite low for all enterprises.  

Table 1:  Security of Information in E-Commerce in Enterprises 2004* 
 Percent (%) by Enterprise Size** 
 Small Med. Large Total 
Enterprises having access to Internet  86,0 98,7 100,0 88,1 
Enterprises having a Web site (% of those with 
access to the Internet) 49,9 71,5 93,2 54,3 
Security facilities used by enterprises (%with access to the Internet) 
Virus checking or protection software 97,8 98,1 97,7 97,8 

Firewalls 33,2 54,2 84,1 37,7 
Secure servers 25,2 37,8 45,5 27,7 
Off-site data backup 51,6 63,5 63,6 53,8 

Electronic digital signature as customer's 
authentication mechanism 5,4 8,7 22,7 6,3 
Other authentication mechanism (e.g. PIN code) 26,9 34,6 52,3 28,6 
Data encryption for confidentiality 8,4 17,6 47,7 10,7 
Updating of the security facilities (e.g. virus 
protection software) in last 3 months  78,9 87,2 95,5 80,5 
Enterprises encountered ICT related security 
problems in last 12 months  33,5 34,9 36,4 33,8 
Usage of confidence building practices and provision of relevant information on 
website  

 Trust marks 2,9 3,8 13,6 3,3 
 Customer service/ complaints 

mechanisms 6,7 12,3 34,1 8,0 
* Data refer to the end of January 2004. **Small enterprises are those employing 10-49 
persons; Medium enterprises: 50 and 249 persons; Large enterprises: over 250 persons. 
Source: Statistical Service, Republic of Cyprus, 2004.  
 

From Table 2, we see that the percent of individuals that use the Internet is fairly 
low in Cyprus though 53% households have Internet connectivity. Two out of three people 
use the Internet to find information about products and services, while only one in ten 
actually make purchases online. As expected the majority of products ordered through the 
Internet are standardized products (books and other printed matter, films and music, 
computer software and hardware, and electronic equipment). Almost half of the people 
who access the Internet receive unsolicited emails (“spam”). It seems that the extent of 
abuse of information or fraudulent payments made over the Internet is still limited in 
Cyprus. This seems to explain also the fact that the majority of individuals that order goods 
online make payments online as well. In other, words, they trust the medium. 
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Table 2: Internet Usage by Individuals, 2004 
 % 

Individuals used Internet in the first quarter of 2004 31,9 
Purpose and Nature of Activities on The Internet 
  Finding information about goods and services 67,1 
  Purchases/orders (excl. financial services) 8,6 
  Payments online by giving details on payment card (credit/debit) * 78,0 
Security precautions taken (multiple answers possible) 

Installed a virus checking program 27,9 
Updated a virus checking program (including manual updating) 77,0 
Used online authentication (password, PIN, or a digital signature)  38,5 
Installed or upgraded a hardware or software firewall 9,9 

Security problems encountered* (multiple answers possible) 
Computer virus resulting in loss of information or time 27,0 
Fraudulent payment (credit or debit) card use 0,9 
Abuse of personal information sent on the Internet 4,0 
"Spam" - unsolicited emails received 42,5 

Notes:  
* Data refer to period April 2003-March 2004. 
Data refer to the first quarter of 2004, unless otherwise stated 

Source: Statistical Service of the Republic of Cyprus, 2004. 

4. Recommendations 

Given the critical role of ICT in the operations of digital enterprises, it is important 
for them to become more sensitive to social and ethical issues and adopt an ethical 
agenda for decisions and activities related to ICT and their use in E- Business.  
Enterprises need to consider in their planning process ways to cope with the enormous 
and rapid changes in ICT as well as constantly seek to find ways to address the 
organizational and ethical implications that such advances bring. In particular 
organizations need to:  

 Balance out the ICT development and in E-Business operations with the ethical, 
economic and social ramifications of these systems. 

 Respect the intellectual property issues surrounding software and data. 
 Realize the significance of information as a key resource and develop systems 

and processes to safeguard the integrity of this information. 
 Understand their responsibility towards private information, which is increasingly 

being held electronically, and take all necessary measures to ensure that 
privacy rights are not violated. 

Organizations need to set up such operational processes, technical security 
systems and compliance policies, as well as set up and operate a CSR management and 
monitoring / audit structure (Kok, et al., 2001) in order to minimize the opportunity for 
misuse of information.  

Below is a list of six policy components of an ethical agenda, starting at the 
strategic level but extenting into the operational level, for companies operating in an E-
Business environment, as well as for managing their ICT investments and ICT capabilities.  
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Table 3: Ethical Agenda for ICT and E-Commerce  

 Policy Decision Operational Activities and Details 
1 Determine the broad 

policy of the enterprise in 
relation to ICT and E-
Business operations 

 This should be consistent with and be reflected in:  
 the strategic plan and mission statement  
 the enterprise’s corporate values and code of practice  

2 Prepare a statement of 
principles related to ICT 
and its use in E-Business 
and E-Commerce 

 Elements of this statement are:  
 Respect of privacy and confidentiality of information  
 No misuse of ICT in E-Commerce transactions and 

customer interface 
 No ambiguity regarding ICT use and capability 
 Transparency in ICT actions and decisions  
 Adhere/observe the spirit of  laws and ICT protocols 
 Abide by relevant professional codes of conduct 

3 Identify the key areas 
where social and ethical 
issues may arise 

 Relevant areas include:  
 ownership of software and data 
 integrity of data 
 preservation of privacy 
 prevention of fraud and computer misuse 
 the creation and retention of documentation 
 the effects of change on employees and other 

stakeholders (business partners, society, etc) 
4 Apply ICT and 

information protection 
policy  

 frequent and periodic testing of the security of ICT 
systems (including risk assessment where public 
health, safety and welfare concerns arise) 

5 Prepare and 
communicate practical 
CSR guidelines to all 
employees 

 These guidelines should include among others the 
following: 

 a clear definition and assignment of responsibilities 
 training employees on ethical issues 
 the legal dimensions of intellectual property, data 

protection and privacy 
 the explicit consideration of social cost and benefit of 

ICT application 
 documentation standards, security and data 

protection     
6 Individual ICT 

employees’ ethical 
responsibility 

 Employees should support the ethical agenda by: 
 considering who is affected by their actions 
 by treating others with respect 
 considering how the public would view their actions 

5. Concluding Comments 

Electronic commerce will change not only the way firms do business but will also 
transform intra- and inter-firm organizations, and in the process the economics of the 
market. The ICT innovations, among others, increase the information transparency of 
markets, are contributing to wealth and employment creation, and enhance the productive 
and distributive efficiency of enterprises. Understanding the Internet in all its ramifications 
will be critical to developing proper business strategies and seizing new opportunities that 
the Internet will generate.  
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The diffusion of ICT, and its use in digital markets, is having profound implications 
on the ethical and social dimensions of doing business. E-Commerce also has pervasive 
legal and political implications. For instance, the digital mode of doing business is 
challenging traditional fiscal and monetary policy—determining the origin of sales and 
collecting sales taxes, and controlling the movement of funds and money supply. Also, 
excessive monitoring is also a concern at workplaces where employers can monitor 
computer usage by employees for use in evaluating work performance. As new E-
business models lead to new business practices, they are expected to affect the 
organization, attitudes and ethics of the work environment, and require new 
skills/capabilities by the evolving new breed of “knowledge workers”. Therefore, 
enterprises engaged in the digital domain (whether pure-play or hybrid enterprises) should 
have an ICT agenda that takes explicit account of the social and ethical dimensions of 
their information gathering, management and dissemination capabilities. 
  It is expected that regulatory agencies (and societies in general) will endeavor to 
better understand this new innovative medium and that many initiatives and efforts will be 
undertaken to adapt to the new electronic environment, as well as address the social and 
ethical threats that it may pose. In the new and as yet uncharted digital environment, the 
appropriateness and adequacy of the social and regulatory dimensions of doing business 
will be challenged. Because the Internet is not constrained by political boundaries, many 
aspects of the digital domain remain elusive for existing regulatory frameworks at the 
national and international level. 
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Luxonics: the science of light  
and sound. creative language 

Traian D. STĂNCIULESCU 

Keywords: luxonics, creative language, transdisciplinarity, intuition, 
scientific rationality 

Abstract 
The archaic intuition according to which “everything is vibration” (Rig-Veda), 

doubled by the postulate – “everything is ray” (Max Planck) – supported by the 
quantum physics, allows the correlation, not only metaphorical, of light with sound, 
as generating principles of everything there is, starting with the cosmic  world 
harmony and ending with the human being harmony. The fact that the non(verbal) 
language of the human being is “sound charged with light” can be scientifically 
proved with the instruments of biophotonics (biology+theory/technology of lasers). 
Thus, from the synergetic perspective of the sound and light resonance, the 
different manifestations of the “creative language” – starting with the “magical 
power” of the word to that of music, of dance, of the plastic symbol – define an 
energetic-information frame of subtle optimization/stimulation of health condition 
and human action. This frame is the object of interest of LUXONICS: an emergent 
science of man’s power of being… 

Trandisciplinarity: a chance to intensify the creative approach 
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To my very special friend, 
Professor Dr. ION MÂNZAT, 

to whom LUXONICS is essentially indebted, 
   lovely. 

I. THE MUSIC OF SPHERES: A COSMIC FRAME FOR HUMAN HARMONICAL STATE 

 Symbolically speaking the intuition of a Creative Word could be associated with the 
First Light/Sound expression: the Big-Bang explosion of rays. Cosmologically speaking, 
this represented [Stănciulescu, 2005: 90-114]: 

 the primordial  musical frame, for which the 2,7 K reminiscent radiation (light) is 
a relevant sign;  

 the determinative pattern which permitted the cosmic substance to organize 
itself into different cosmological/light systems (galaxies, stars, planetary 
systems, etc.); 

 the generative cause of harmony of spheres, the resonant relationship between 
different types of cosmic structures, the field of different vibrating forces which 
unifies the cosmic world; 

 the genesis of the human being, as cosmic effect of sounds/lights fields energy 
and information (as a divine soul), able to organize/model the cosmic dust 
(clay/substance); 

 the cosmic language (the system of virtual signs) which generated  the human  
language (the system of real signs, nonverbal or verbal). 

All these aspects are connected by a fundamental mechanism, specific both to 
sound and light: the mechanism of the essential resonance, respectively: 

- the property of all micro- and macro-cosmic structures to generate vibrations (in 
the virtue of an universal dualism corpuscle-wave); 

- the common physical properties of sound and light waves: frequency, intensity,  
length-wave, speed, etc.; 

- the harmonic combination between all these types of waves, rhythms, repetitions, 
connections, etc., generating the beauty of  music and  the harmony of forms; 

- the holographic resonance (following the gold number relationship) between 
micro- and macrocosm, between the atom and the planetary system, etc.; 

- the vibration correspondence (resonance) between the 7 essential sounds, the 7 
colours of the light spectrum (ROGVAIV), the 7 level of human aura and the 7 
energetic centers of the human being (chakras), etc. 

 The presence of a manifested resonance, everywhere in the world, involving the 
light and sound coherent presence, represents both an intuitive and an analytic 
hypothesis. In a practical way, this hypothesis is verified by different therapeutic strategies, 
beginning with the meditation on sound and light − such is SANT MAT is, the Master’s 
Spiritual Path of SANT THAKAR SINGH [2005] − until the psychoanalysis, from 
chromotherapy to cymatics, able to optimise the human state of consciousness and of 
physical health.  

II. THE GENESIS OF SOUND AND LIGHT LANGUAGE:  
FROM INTUITION TO SCIENTIFIC RATIONALITY 

In this topic, we could consider that the first archaic scientific theory was the 
animism, concerning the presence of a resonant soul of relation between all the objects 
(physical and biological) of the world. 
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A lot of other symbolic stories concerning the power of sound and light complex are 
present throughout the history of human being, such as: the Egyptian genesis of the world 
by the music/voice of Thot, the demolition of Yerichon's walls on account of the sounds of 
trumpets, the Pythagorean harmony of spheres or the cherubs celestial music, etc. 
Besides the symbolical meanings, we can find the same unifying and objective physical 
mechanism of resonance in all these stories. This mechanism permitted some efficient 
human action, usually assumed only from a symbolical point of view, such as: the story of 
“Open, Sesame!” type, the action of human voice upon the nature's elements (the myth of 
the man who brings the rain), the power of magic therapeutic music (the symbolism of 
exorcism), etc. All these archaic/magical practices, doubled by the modern technology of 
sounds (such as music-therapy and cymatics) could be explained scientifically by the 
general mechanism of waves interference, by the vibratile nature of the human being 
(biological structures), respectively. 

The genesis of the human language, nonverbal (musical) and verbal, describes the 
essential passing from nature (bio-physical/emotional/perceptive resources of the human 
being, governed by the right hemisphere) to culture (the semantic competence of 
language, controlled by the left hemisphere). This process still has some mysterious 
aspects for scientists, because it involves some mechanisms such as: auditory and visual 
perception, memory, significant representation, imagination, creativity. All these resources 
of competence – belonging to the black box activity – could be better clarified using the 
biophotonics (biology + theory / technology of lasers) original hypotheses [Stănciulescu, 
Manu, 2003]. 

The hypotheses argue that the resonant competence of the human being, 
respectively his sensitivity to sonorous and to light vibrations, is due to the optic activity of 
the liquid crystal structures of cells membranous. These structures permit, by a 
piezoelectric effect, the transformation of each sonorous stimulus into electric stimuli 
(electrons) and bio-electromagnetic (biophotons/bioluminescent) emission. This 
bioluminescence shares all the properties of a laser sonorous-light emission. 
Consequently, the sounds are represented at the level of the human brain as a harmonic 
complex of light (biophotonic fluxes), respectively as some coherent holograms describing 
the properties of the sonorous/visual referential. In other words, it's possible to explain how 
sounds become lights and vice versa. 

The mechanism of such a transduction – which the paper minutely describes – 
made it possible to formulate the hypothesis that, at the level of the human brain, coherent 
sounds and lights are responsible, first of all, for a musical reproduction of the referential, 
and then for its semantic representation (musical imagination and creativity).  Such an 
explanation could make clearer from a scientific point of view the powerful effect of 
therapeutic music, the mechanism of musical art mimesis and catharsis. The hypothesis 
that our life is a permanent struggle of vibration involves music as a messenger of peace, 
which determines the essential resonance of human vibrations, beginning from the DNA's 
rhythms until the spiritual resonance of love. 

By concluding, we could find in this history of the word a very special intuition of the 
sufi thinkers: “The Word is the mirror by which the Divinity reflects himself in the exterior… 
The word is both sound and light, because the light is the sense of the sound” [Dewhurst-
Maddock, 1998: 93]. It is difficult to find a more suggestive expression of the presence of 
the Light-Sound Word into the world, of the essential iconicity between the uncreated 
Divine Light and the complex light of the Human: body and soul, mind and spirit. 

The conclusions of the present chapter valorise the virtues of the semiotic/ 
hermeneutic analysis – as an unifying metalanguage – in order to propose an integrative 
vision upon an ontological language object, respectively upon the relationships  between:  
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a) the (cosmo)genetic/natural competence of human being to receive and generate 
harmonic resonance (by the interference of sounds and lights waves), on the one hand; 

b) the cultural performance to interfere music (the art of sound therapy) with the 
feeling of  the  visual (the art of light therapy), on the other hand. 

The history of culture offers two models of religious attitude: a sonorous model of 
culture (GOD is far, invisible, but audible, as Moses confessed) and a visual one (GOD is 
visible, could be seen, like old Greeks have the possibility to do). Here are the roots of two 
artistic languages, with a complementary force: music and visual arts. From the viewpoint 
of semiotics speaking, both these artistic languages could be analysed as: 

1) a structural relationship between forms and contents, between deep and surface 
structure, signifier and signified, etc.; 

2) a triadic unifying construction: 
 a syntactic one, interfering the waves of  the world's structure; 
 a semantic one, reflecting the human meaning of world's functionality; 
 a pragmatic one, generating at the level of the human being some synergic 

effects; 
3) a complex semiosis, involving the connection between the context of creation 

and the artists / receptors, between the artistic means and the purposes, etc. 
Using such semiotic instruments, it will be possible to say that signs of musical-

visual languages are the synergic measure of the human being, regarded as a bio-psycho-
social entity, that they are a measure of man's resonance with himself and with his fellows 
too, with the micro and macro-cosmos vibrations, with the language of the DIVINE 
CREATION. And, taking into consideration that – as Father Ghelasie Gheorghe said – 
“God speaks the human language…” [1999: 45], the human beings must recuperate and 
use this language, for optimizing his/her own state of health.  

II.1. On the creative power of ethnical language 
 The genesis of (ethnical) language genesis represents a very disputed problem, 
whose solution began to be clarified in the last period, as a result of a new paradigm: any 
problem of the human existence and history involves specific interdisciplinary approach. 
For the problem of ethnical values, the study of the (verbal) language is quite important, 
taking into consideration its potential/ optimising virtues, as we have already argued 
[Stănciulescu, 2004]: 

 it realizes the passing from nature to its reflection, from biological to psychical, 
from representation to signification, from image to imaginative etc.; 

 it gives names to the objects of the world; 
 it prefigures at the mental level, in a holographic manner, the project of each 

creative act which is going to be realized;  
 it satisfies the social need of communication, of storage and transmission of 

spiritual values realized by (ethnic) human community in its history; 
 it allows the opposition with the nature’s entropic tendencies (non-organization 

and uniformity) and determinate its optimized metamorphoses. 
From a semiotic perspective, we have argued that any type of language is an 

essential mediator between Nature and Culture, taking into consideration its double 
structure: the signifier (substantial-energetic) and the signified (informational-radiant). By 
his language (verbal and/or nonverbal), the man / human group receipt and reflect by its 
bio-psychical state (of health) both the influences of some physical factors (cosmic, 
geographical, climatic etc.), and the influences of some metaphysical factors (social-
historical context, cultural-symbolic, tradition, etc.). 

Among the types of optimizing languages, the verbal language has, of course, at 
utmost relevance. This special place is justified not only because the verbal language can 
translate the other languages in its system of signs, but because it has a powerful 
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influence upon the behaviour/state of health of the individual or of the (ethnic) group. This 
influence is realized both at the level of the signifier and at the level of signified. In this 
direction, we tried to prove, with very recent interdisciplinary arguments, two hypotheses, 
namely [Stănciulescu, 2000]:  

(1) The use of a certain language determines the temperament, body’s morphology, 
health’s state, behaviour etc. of the individual or human group. This hypothesis involves 
the recent contributions of bio-photonics, used by us in order to explain the genesis of the 
sign-word as a photo-sonic hologram which reflects by an homeomorphic way the natural 
attributes of the referential. Consequently, it is possible to postulate that by the energetic-
informational properties of light/sounds (signifier), verbal language could act as a energo-
informational pattern (signified) of the human as a whole.  

In this context, the bio-physical resonance between the human energy fields and 
the natural referential could explain the real roots of some stories, such as: 

 The story of the (proper) name as an essence of the human personality  
according to the principle: Who ever controls the name controls the person). For example, 
it is possible to explain rationally the Romanian symbolical practice to sell the new-born, in 
the extremely situation when he seems to be affected by an unknown illness. This practice 
is supposed to generate an emotional trauma (by passing him through an open window) 
and to change his forename (in fact, what is changed is the bio-physic resonance 
determined by the sound components of the name at the level of organs, endocrine glands etc.). 

 The stories of communication between man, plants and animals are present in 
the Romanian Folklore in a lot of variant. Such a telepathic communication is mentioned to 
have happened between very close people (parents and children, brothers etc.), between 
the Brave Prince and his animal assistants, between the good-soul man and the flowers 
which he cultivates etc. In fact, all these situations concern an objective resonance (feed-
back) instituted between the bio-psychic (biophotonic/bioluminescent) fields of the human 
being and those of his biological receptors. 

 The story of the type “Sesame, open!” is found into Romanian popular culture in 
the motive of the wild beast’s plant, which could open any door/padlock if it was 
accompanied by some magic words. We can find here the effect of the resonance 
established between the acoustic vibration of the articulate words and the different types of 
energy fields of the natural or artificial objects.  

Once again we can discover that the ethnic tradition registered − everywhere in the 
world − a lot of magical phenomena which science began recently to explain rationally. 

(2) Language determines the spiritual (cultural-symbolical) attitude of the individual 
or (ethnic) human group by its latent content. We find here the major ideas which Sapir-
Whorf’s hypothesis sustains from the ethno-linguistic point of view:  the language of a 
certain human society, which thinks and speaks in this language, is the organizer of its 
experience and, in this way, it models the society world and social reality. In this situation, 
the informational component of the language (signified) is particularly activated, because: 

 According to Sapir’s major idea, present in all his writings [1958], the ethnic 
language reflects the ontologic specific features of the ecosystems, and registers them at 
the level of the abyssal memory of the society. These features are assumed by the historic 
experience of the social group (by its major economic, social and cultural activity) and will 
be reflected in the structure of ethnical language. This point of view proposes, in fact, a 
rational hypothesis concerning the dialectic relationship between language and 
knowledge: language creates the virtual or real world of any ethnical culture. 

 Concerning Whorf’s main hypothesis [1957], the world is a flux of impressions 
which must be organized by our spirit, by our linguistic system respectively. The psycho-
mental and linguistic ethnic values are present in the major conception about the world 
(Weltanschauung) of every ethnic group. Otherwise, by its reflective / projective power, by 
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its creative resonance, the symbolic language turns towards its generative reality, in order 
to (re)signify or  change it, by different types of actions. 

In conclusion, two aspects must be assumed in this context: 
– as a social product, our native language influences the perceptions of our environment; 
– the people reflects differently the environment, according to the differences 

between their linguistic systems. 
As a conclusion of this subchapter, we could postulate that the metaphysics of 

language present especially at the level of the signified on the Sapir-Whorf’s hypothesis 
(language is a measure of ethnical personality) finds a lot of arguments into a physics of 
language, developed by biophotonics predominantly at the level of the signifier. 

II.2. The wave obsession: Romanian optimizing practices  
of archetypal resonance 

 We could say that the language (re)signifies the world in a creative manner, in order 
to generate specific values for each people. These values could be defined as a kind of 
resonance relationship between the world and the signs it generates, signs expressed by a 
degree of iconicity: correspondence (truth), of adequacy (good), aesthetic metamorphosis 
(beauty) etc. 
 Two essential components mark the traditional values of each ethnical culture: 
space (cosmic, geographic conditions) and time (historical becoming). For the Romanian 
people, both of them are manifested under the integrative sign of the wave, differently 
expressed on the forms of creative language. In Romanian culture, this intuition was 
assumed as a predominance of the of the curly space, which the Romanian philosopher 
Lucian Blaga defined as a “mioritic space”, concerning the succession of the mount / hill 
and valley / plain. We could find the archetype of this undulatory landscape in a lot of 
symbolic forms of the nonverbal languages: musical, gestural, plastic. 

 The musical language suggests the essential undulation especially in the 
melos of the Romanian “doina”, a winding melody traditionally played by flute, by panpipe, 
or by tulnic. We must observe that all these instruments are manufactured in wood, the 
living material which has a special relevance for the Romanian people’s life and health, 
because: 

(a) it is the essential material for the construction of the houses, of the main 
utilitarian objects etc.; 

(b) the wood, by its vegetable structure is both a live and a perishable material, fact 
which permitted to the Romanian people to conserve unchanged the live 
tradition; 

(c) the forest represented for the Romanians a space of  retire in the case of 
historical perils, like invasion etc. (“The forest is Romanian’s brother”.); 

(d) the living forest was a source of permanent inspiration for the Romanian popular 
creation, generally, for the musical creation, particularly. 

The musical theme of the “doina” is also played by voice, by some natural 
instruments (such as the leaf, the fish scale, etc.) or by a special instrument like “drâmba”, 
able to generate the vibration of the mouth’s cavity. Consequently, about the musical 
language of the Romanian popular song, a semiotic triadic analysis could establish that: 

– its signifier is usually a natural material or the human voice itself, whose vibrations 
could imitate the natural sounds of the wind, water, leaf rustle etc. 

– its signified reflects the affective states of longing, grief, revolt, love etc., states 
which generate a permanent interior oscillation; 

– thanks to its  signification  and its direct force of expression, the music could be 
considered as an integrative language, used both to stimulate the health of the 
body (as it happens in the incantation of the exorcism, for example), or to 
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generate the peace of the soul (like in the case of lullaby, of doina and ballad 
etc.). 
 The gestural language − in the present context we will refer only to dance − is 

complementary to the musical one. It symbolizes the dynamics of the cosmic forces − -
especially of the sun (as a generator of light and thermic energy) − by the language of 
body movements. Two traditional Romanian dances are “hora” and “căluşul”, both of them 
describing the same symbolic forms of the wave: the circular closed movement, the 
pulsative movement in open circle, the spiral movements, unfolded on the right hand direction. 

From a semiotic point of view, one may say, in connection with the presence of the 
wave symbolism in the Romanian dancing tradition, that: 

– syntactically, its signifier  involves the rhythmical  (combined) movements of all the 
components of the body (legs, arms, head), doubled by the complementary  use 
of some instruments, such as: wood sticks,  special costumes with decorative 
elements, etc.;  

– semantically, its signified suggests an optimistic vision of life, the joy of living, a 
fight of man against evil, illness, etc.; 

– pragmatically, the significance of dance language − just like that of the musical 
language − presupposes a double function: (a) a spiritual one, originated into the 
mythical-ritual  practices, which conserve − at the level of an unconscious 
collective − the feeling of the community between man and cosmos, and stimulate 
the psychical reactions; (b) a bio-physical one, generated by the resonance of the 
human bio-field vibrations / movements of the body with the vibrations of the 
cosmic / solar fields, having as results a  special state of health (the therapeutic 
function of dance is possible to be understood in rational terms). 
 The plastic language suggests, more clearly than other languages, the 

presence of the wave archetype in the space of Romanian culture. Beginning with the 15th

Structurally, a semiotic assumption of the archetypal symbols imposes the following 
considerations [Poenaru, Stănciulescu, 2006]: 

 
millenium before Christ until today, some sacred signs could be found on the Carpatic-
Danubian space, as a deep resonance of the human soul and body with the cosmic and 
telluric forces, with life or death etc. On a essential lecture, we could assimilate these signs 
− on a very schematic structure (curbs, volutes, spirals, (semi)circles, angles, triangles 
etc.) − with some major letters of the Latin alphabet: C, S, Y, V, A, M, W, X, Z, O. We 
ignore at the present moment any other obscure relationship between the conventional 
forms of the alphabet and the natural forms of the wave. But it does not mean that such a 
relationship could not be found. 

– the signifier support is different in the Romanian popular culture (textile, clay, 
wood etc.), being present in the tissue motives of popular costumes, in the 
decorative incisions of the ceramics, the decorative wood sculptures on the 
utilitarian objects, on the elements of houses etc.; 

– the signified has – excepting the aesthetic role − a very complex symbolic 
function, which expresses the dualistic conception of the Romanian people, 
concerning the complementarity of sky and earth, light and dark, increase and 
decrease, life and death, the life’s metamorphoses though unlimited energy etc. 

 Synthetically, we could consider that the major signification of Romanian ethnic 
languages express the unity in diversity of the ethnical languages. The same meanings 
are expressed by a lot of wave forms, by a lot of material, rhythms, colours, sounds, etc. 
From a semio-logical point of view, all these forms of waves define not only the patterns of 
Romanian archetypal culture, but the forms of all the forms, metaphorically named by us: 
ovoid, hourglass, column, cluster. These forms − genially suggested by Constantin 
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Brâncuşi − are the symbols of the Essential Unity: the unity between the human, macro- 
and micro-cosmos, between physical, biological and psycho-social.  

The final conclusion of this paper is quite evident: by its languages, human culture 
turns towards itself and towards the natural structures, in order to modify or to recreate 
them. Using ecosemiotics terms, we could say that the creative performance of the cultural 
language is proportional with the degree of iconicity, motivation, symbolization permitted 
by the relationship between Nature and Culture. And, as we have tried to prove, this iconic 
relationship is a necessary and essential condition of one of the most relevant HUMAN 
VALUE: harmonious health of the body, soul and spirit, having as an essential mediator 
the synergetic/ resonant power of LIGHT and SOUND. 

 
LUXONICS: the science of the essential creative language. 
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Abstract 
Globalisation has triggered more businessmen moving cross-culturally, and 

improving intercultural communication skills has become an important area. 
Businessmen in different cultures need to become sensitive to the multiplicity of 
cultural values and to improve the communication skills that could directly lead to 
successful negotiations with other corporations. Miscommunication may start from 
small linguistic misunderstandings to serious situations in which agreement may 
be differently interpreted and its process may be completely different from culture 
to culture.  

As international business continues to expand and bring people closer, the most 
important element of successful business outcomes may be the appreciation and respect 
for regional, country and cultural differences – known as cultural diversity. 

Thus people from different cultures come into contact and have to become aware of 
each other’s culture. 

All business activities – leading, motivating, decision-making, dealing with 
colleagues, customers and suppliers – involve communication in the variety of its forms: 
verbal, non-verbal, operational and personal. 

In the market place of today’s business world strong linguistic skills and 
communicative competence – covering grammatical, discourse and strategic aspects – are 
crucial factors for advanced professional performance. 

The most obvious difference between cultures is language. The language provides 
entry into the “world view” of another culture; through its culture and vocabulary it reveals 
the important values found in the culture; it gives insight into how directly or indirectly 
people in a particular culture communicate with one another and it reflects social realities, 
such as status differences, within a culture. 
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Languages serve more than a communication function because they establish 
categories in our minds that force us to distinguish between objects we consider similar 
from those things we consider different. Because every language is unique, the linguistic 
categories of one will never be identical to the categories of any other. Consequently, the 
speakers of any two different languages will not categorize in the same way, nor will they 
perceive reality in exactly the same way. 

At the level of vocabulary, there are differences even between American English 
and British English (e.g. coach versus manager). The potential for misunderstanding 
increases with people who speak English as a second language. The English that they 
learn in the classroom as children is not the same colloquial language the native speakers use. 

International English has a simple vocabulary and a standard pronunciation. Native 
English speakers have a variety of accents, colloquialisms and slang words which 
foreigners find difficult to understand. Slang, jargon and figures of speech should be 
avoided or should be treated with a special care in order to transact business effectively. 
The most important thing is that everyone is speaking the same language and has really 
understood what has been communicated. 

The way language is used varies from culture to culture. Scandinavians and Dutch, 
for example, are very explicit.1

Basil Bernstein

 They try to say exactly what they mean and use facts and 
figures to back it up. In the United States, also, effective verbal communication is expected 
to be explicit, direct, and unambiguous. Good communicators are supposed to say what 
they mean as precisely and straightforwardly as possible. British are vaguer. They are 
fond of allusion and understatements, hints and hedging, which many foreigners find 
confusing or even hypocritical. Conversely, allusive speakers can be shocked by blunter speakers. 

2

This practice has caused considerable misunderstanding when North Americans try 
to communicate with Japanese. For example, Japanese in everyday conversation 

 made a distinction between elaborated and restricted codes, 
distinction that provides a conceptual framework to understand the differences between 
these fundamentally disparate modes of discourse. Restricted codes use shortened words, 
phrases and sentences and rely heavily on hidden, unspoken, implicit, contextual cues 
such as non-verbal behaviour, social context and the nature of interpersonal relationships. 
Elaborated codes, on the other hand, involve verbal amplification and place little 
importance on non-verbal or other contextual cues. 

Cultures with elaborated verbal codes place high value on words. The western 
world, specifically Northern Europe and North America, has a long tradition of rhetoric that 
places central importance on the delivery of verbal messages. An important function of 
speech in this tradition is to persuade others using the logical and clear expression of 
one’s ideas. By way of contrast, in cultures with restricted verbal codes, words are 
important, but are only a part of the total communication system. In Eastern cultures as 
China, Japan and Korea words are inseparably interrelated to social relationships. The 
purpose of communication in these cultures is to promote harmony and social integration 
rather than enhance the speaker’s individuality through the articulation of words. Whereas 
Western cultures tend to place a great deal of power in words, many Asian cultures show 
a certain mistrust or scepticism of them, or at least have a keen awareness of the limitation 
of words alone. In societies with restricted codes, this approach to words can be seen in 
the general suppression of negative verbal messages. Politeness and the desire to avoid 
embarrassment often take precedence over the truth. 

This communication style explains, at least partly, why Eastern cultures have so 
many indirect or non-verbal ways to say “no” without simply uttering the word. 

                                                 
1 Mole, John, (1996): Managing Business Culture in Europe, Nicholas Brealey Publishing, London, pp. 15-17 
2 Berstein, Basil, (1984): Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences, American Anthropologist, 
J. J.Gumperz and  Dell Hymes, eds., 6, pp. 55-60 
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frequently use the word “yes” to convey not necessarily agreement, but rather that they 
understand what is being said. 

When negotiating with Asians, it is important to understand that “yes” is not always 
an affirmative response. Before taking “yes” for an answer, one must ascertain whether in 
fact it was merely a polite response that really meant “no”. Asian business people are not 
likely to say “no” directly to a proposal, but rather will reply in ways that are synonymous 
with “no”. 

In these same societies that rely on restricted codes, it is not unusual to leave 
sentences unfinished or to tolerate intermittent periods of silence. Whereas most 
Westerners try to make their point as quickly and straight forwardly as possible, many 
Eastern cultures value silence as a major element of their rhetorical styles. Silence can 
allow Japanese communicators gain a better feel for their partners. For this reason, they 
are not reluctant to let long silences develop. As Japanese are likely to turn inward toward 
their own small, intimate groups, verbal disclosure becomes less necessary. 

That is Japanese believe that if two people have close rapport, they do not need to 
communicate verbally because they already know what the other is thinking. The need to 
use words, according to the Japanese, implies a lack of understanding. 

These silences are frequently misunderstood by Westerners, who tend to interpret 
them as non-comprehension, and therefore try to shorten the silence by explaining their 
point once again, or by moving on to the next topic. 

Thus, in certain Asian societies rhetorical ambiguity results from restricted codes, 
and successful communication depends on sensitivity to the non-verbal context. 

Other speech communities, such as certain Arabic cultures, are equally imprecise, 
but for exactly the opposite reason. These cultures engage in over-assertion, exaggeration 
and repetition. The Arabic language is filled with forms of verbal exaggeration. For 
example, certain pronouns often will be repeated to dramatize the message fully; highly 
graphic metaphors and similes are common; a long list of adjectives is often used to 
modify a single noun for the sake of emphasizing the point. 

As far as the use of humour is concerned, in Britain and Ireland, for example it is 
widely used to create a relaxed atmosphere, defuse tension when things get difficult.3

Personal Space and Touch. In Europe and North America, business people will 
usually leave a certain amount of distance when interacting. Touching only takes place 
between friends. In South America or the Middle East, business people are keeping close. 

 
Humour is also used to disguise aggression. In North America a speech or presentation 
almost invariably starts with a joke, frequently irrelevant. But in other cultures humour has 
no place at work. To make a joke in the middle of a meeting is interpreted as cynical. 

In all cultures, people use a mix of oral, literal and visual communication. But 
different cultures use these in different proportions. Northern cultures are more literal and 
Southern Europeans more oral.  

People from oral cultures have better concentration spans, better memories and are 
prepared to act on the spoken word. 

People from literal cultures will not usually take the spoken word seriously unless it 
is confirmed in writing. So, it is good idea to confirm conversations with a letter or fax. 
In North America, communication is primarily literal but at the same time more visual than 
in Europe – graphics and diagrams and highlighted bullet points. 

Misunderstandings may also appear due to cultural differences in non-verbal communication. 
Non-verbal communication refers to: 
Eye-contact. In the US, UK and much of the northern Europe, strong, direct eye 

contact conveys confidence and sincerity, a sign of trustworthiness. However in some 
cultures such as the Japanese, prolonged eye contact is considered rude. 

                                                 
3 Mole, John, (1996): Managing Business Culture in Europe, Nicholas Brealey Publishing, London, p. 20 
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In Japan and China, it is not uncommon for people to leave a gap of four feet when 
conversing. Touching only takes place between friends and family members. 

Time. Western societies are very “clock conscious”. Time is money and punctuality 
is crucial. In China being late would be taken as an insult. In South America, Southern 
Europe and the Middle East business people do not carry the same sense of urgency. 

Meeting and Greeting. Most international business people meet with a handshake. 
In some countries this is not appropriate. Some may view a weak handshake as sign of 
weakness whereas others would perceive a firm handshake as aggressive.  

Sources of misunderstandings and blunders 

Serious errors frequently occur in international negotiations, in international 
marketing, as well as in diplomatic meetings. 

They are usually caused by the difficulties in communication due to cultural 
differences. The fact is that people are not really aware of their cultural tendencies. 

Even more, they become blind prisoners of their own culture norms and thus, see 
other cultures as abnormal (the normality being for them what is in accordance with the 
norms of their own culture).  

When two or more people belonging to different cultures meet and communicate, 
their communication brings out something new, something different from each 
interlocutor’s culture. This area of the “frontier communication” is called exchange culture. 
This area of culture is a no man’s land, with no rules or compulsory norms, characterized 
by confuse and risky communication. The international negotiation and inter-cultural 
communication take place in this area. On the one hand, none of the parties can strictly 
respect the norms of the partners’ culture and, on the other hand, none of them can 
behave exactly as they would in their own culture area. Thus the parties’ synchronization 
and harmonization inevitably become more difficult than in the same culture area. 
Behavioural tendencies of different cultures coming into contact are often contradictory. 

It has been noticed that the intercultural relationship is positively influenced by 
respecting the behaviours specific to cultures coming into contact and, at the same time is 
influenced by breaking the same behaviour norms. 

The general behaviour rule in a foreign land is lex loci. J.M. Hiltrop4

There are nine concrete and immediate sources of inter-cultural communication 
misunderstandings and blunders

 considered that 
in order to be efficient in international negotiations, we have to become aware both of our 
culture tendencies and of the interlocutor’s culture norms.  

5

                                                 
4 Hiltrop J. M., Udall Sheilla, (1999): Arta negocierii,  Editura Teora, Bucuresti, p. 58 
5 Prutianu, St.(2000): Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed.Polirom, Bucuresti, pp.150-158 

: the taboos, the woman’s status versus man, the way of 
showing respect, the perception of time and space, the business etiquette, non-verbal 
messages, the language and the translator, clothing and prejudices.  

Taboos 

The word “taboo” refers to sacred interdictions whose violation leads to severe 
punishments. Persons, objects, words can be taboo. There are religious, moral, social 
taboos; the social ones refer to objects, colours, numbers, words, gestures, gifts and 
behaviours that vary from culture to culture. 

This gift is a social gesture that may be expected in some countries, and could be 
considered a bribe in others. 

Cultures with detailed rituals for the ceremony of gift giving are the Japanese and 
the Chinese. And Nomadic cultures in the Middle East have a tradition of hospitality to 
travellers, while Latin cultures consider all relationships as personal. So any country with a 
population from these cultural backgrounds will exchange gifts as a normal part of building 
relationships and doing business. 
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Gifts are a symbolic way to show appreciation and further relationships and in 
European cultures they are given, but not as frequently. And there isn’t the detailed 
protocol for presenting a gift, except avoiding colours or flowers traditionally used for 
funerals, or romance. Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States, 
and Europe fall into this category. 

In today’s world, with global companies, as well as countries populated and 
influenced by different religions and cultures, it’s important to develop good business 
relationships by taking the time to learn more about the person you’re doing business with. 
This knowledge will give you insight into choosing more meaningful gifts, that the recipient 
will know was specifically selected for him or her, and be more appreciated. 
  Countries in the world with a Chinese cultural influence, a collectivist attitude, 
accept gifts with a reserved demeanour. In order not to appear greedy, a gift will not be 
immediately taken, but refused three times before finally being accepted. Each time it’s 
refused, you as the giver must graciously continue to offer the gift. And once it’s taken, tell 
the person you’re happy it’s been accepted. 

A gift’s value should be commensurate with the level of the business dealings. This 
applies both to an individual’s gift and a corporate gift. There are times when an expensive 
gift fits the occasion and circumstance, but an overly extravagant one could create 
complications or embarrassment, as the recipient may not be able to reciprocate. 

In Chinese culture symbolism is important, with colours and numbers having special 
meaning. For instance, at Chinese New Year, money may be given in a red envelope; it 
must be even amount, using an even number of new bills. 

Red is a lucky colour; pink and yellow represent happiness; and the number 8 is the 
luckiest number. The colours black, white and blue and the number 4, or four of anything, 
are negatively associated with death or funerals. Also included in this category are clocks, 
handkerchiefs, and straw sandals. 

In Japan gift giving is an art form, representing friendship, respect, and gratitude. 
The ceremony is important; the gift is always in a gift box, or beautifully wrapped in quality 
paper, and given with great respect. Because the symbolism is what’s important, 
frequently the actual gift may be very modest. 

In Japan symbolism is important. A gift with a pair of items is considered lucky, but 
sets of four or nine are unlucky. 

Plus, the number 4 also means death; and the colour red is associated with 
funerals, so don’t give a pen with red ink, and don’t write out a card using red. Books aren’t 
appropriate; and sharp objects like knives, scissors, and letter openers symbolize 
“severing a relationship”. 

Latin cultures don’t have formal or traditional ceremonies surrounding gift giving. 
However, business relationships are developed as personal relationships. And in order to 
build a strong and lasting friendship, gifts are a thoughtful way to make a good first 
impression, and socially continue showing generosity, appreciation, and kindness. 

Because relationships become personal, find out about your Latin counterpart or 
client’s lifestyle. Then using these details, select insightful gifts that will reflect how 
important this person is. Always have the gift wrapped in a quality paper, as this is a subtle 
detail that can express the value of the relationship. 

In the Muslim culture, the Koran forbids alcohol. Gifts of liquor or any product that 
contains alcohol, such as perfume, would never be selected to give. Also, forbidden are 
products or foods from scavengers, which includes pork, birds, and shellfish.  

Artwork that consisted of sculptures, drawings or photos showing the human body, 
especially a nude or partially nude female body, is not acceptable as a gift. And although 
nicotine is discouraged, it’s frequently used in the Arabic and Middle Eastern countries. 
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Women’s status 

  Women’s social status and the relationships between man and woman have 
specific approaches in different cultures and religions. 

In Islamic countries, for example, the woman’s status is inferior to that of the man, 
as the first category unconditionally obeys man’s will and has no power of negotiation. 
Women don’t sit at the same table with men (they usually lay the table and then retire). It is 
impossible for a man and a woman to negotiate. Thus, it would be a serious error and a 
great offence to send women to negotiate in these countries. Women are also not allowed 
to speak or to have any kind of contact with foreigners. This situation is true in the case of 
Japan and China. 

In Western Europe there are no longer differences between sexes concerning the 
behaviour or the social status. But this equality raises another category of problems. For 
instance, to kiss a woman’s hand in a business or professional relationship is no longer 
used. Yet in Eastern Europe this gesture is used in public. There are countries where it is 
a very rare and intimate gesture, allowed only to a close man. 

To carry the purse or the file of a businesswoman partner, to give her priority can be 
a nice gesture in Romania but it may look suspicious or it may cause a definite refuse in 
Western Europe. Common behaviours, as the way of looking at a woman may be 
considered sexual harassment. Thus, it is safer not to “stare” at the businesswoman partner. 

The way of showing respect 

The problem that rises here is the way of showing respect for the partner in different 
cultural areas. 

The respect can be indicated by age, sex, social status, titles, punctuality, silence, 
clothes, keeping distance, the attention given to holidays, prier hours, through bowing, 
reduced visual contact, body posture while standing etc. 

Age, status, sex and title are signs of respect in masculine countries: Japan, 
Switzerland, Germany and some Islamic countries. In many of these countries, the respect 
for an old person is very high. 

The Japanese or the Germans have a high sense of self-esteem. For them, only the 
formal addressing, using the titles and the full name, is proper. 

The keeping of distance and the respect for punctuality can be another problem. 
The Germans, for example, are tidy, punctual, well educated but distant and cold. 

In India and China there is a great tendency towards social status and age. To send 
a team of young negotiators there, even if they are intelligent and competent, can be seen 
as a serious insult for the Chinese or Indian negotiators. 

The way of greeting can be another problem. A well-know example of cultural 
misunderstanding is the greeting of the state-secretary of USA and that of a Japanese 
dignitary, when the first remained for a few seconds with her hand held out while the latter 
bowed deeply. 

The mutuality of the greeting, of gifts and favours is a very important social ritual in 
the future-oriented cultures. 

The perception of time and space 

Time is an important indicator of the business partners’ feelings, attitudes and 
opinions. A minute, an hour or a day doesn’t have the same significance in all cultures. 

The time problem refers, especially, to punctuality, delay, hurry or patience, and the 
order of arriving at business meetings. The negotiators attitude towards time betrays the 
native cultural area. In South America, southern Europe and the Middle East, being 
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punctual does not carry the same sense of urgency. For some tribes, time is something 
absolutely relative while Western societies are very clock conscious. Time is money and 
punctuality is crucial. 

Asians and Arabians respect complicated rituals, where the duration of the 
ceremony is more important than that of the actual action. Arabians like to negotiate for a 
long time. If they get too quickly what they want they have a feeling of dissatisfaction. 

The organization of the negotiation space refers especially to interpersonal 
distances that must be respected by the partners belonging to different cultures. 
Americans, English and Germans, for example, need a larger personal space than 
Arabians who can negotiate very closely. 

The length of the personal space varies according to the person’s psychology and 
temperament but also according to demographic and cultural factors. In Japan, for 
instance, the personal space is reduced and the Japanese can deal better with crowd. 

Business Etiquette 

Business Etiquette has a sufficient number of cultural particularities to cause 
confusions and blunders. Germans and Japanese care the most about the formal aspects 
of etiquette. The use of the first name is very rare in direct addressing, an exception being 
the family and the closest friends. 

In Europe and USA it is rude for the guest to leave as soon as dinner is over. On 
the contrary, in Arabian countries it is rude not to leave before dinner is over. 

Another problem can be the choice of the moment of starting discussing business. 
The Western Europeans can start even after the first words. In some Arabian countries, 
this would be impolite. First the partners have to exchange favours and gifts, serve tea or 
coffee. Generally, discussions take place before dinner at Arabians and during dinner at Europeans. 

Body Language 

The nodding gesture can have contradictory significations in different cultures. It 
may mean “yes” or “no”. Another example is the sign of victory, which in England signifies 
an indecent proposal. 

The gesture for the American “OK” suggests, in some Mediterranean countries, the 
idea of homosexuality, in France means “zero” and in Japan means “money”. 

The language and the translator 

The language as a link between cultures can also rise barriers. The problem 
appears when the partners do not speak the same language or they do not want to learn 
the language of the other. One of the solutions is to use a translator. 

However it is better, even if a translator is used, to learn at least a few words in the 
partner’s language to show him kindness and respect. 

Clothes 

As general rule, the conservative suit is used everywhere in the world. The standard 
business clothes (suit and tie) are compulsory in Western Europe and USA, especially in 
the banking system, administration and insurance companies. 

In China and Japan, the light colours of the clothes are not proper (render the idea 
of mourning). In Japan, the suit and tie are dark coloured. In some Islamic countries, men 
are not allowed to wear shorts. 
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Prejudices 

The problems that may appear refer to the fact that it is necessary to try to convince 
the business partners that the opinions they have about the Romanian people are wrong. 
The Western Europeans sometimes see us as thieves, lazy and drunkards, not too loyal 
and hard working. They sometimes take us for “Romanian gipsies”. The media played a 
decisive part in creating these opinions. 

Another example is that Romanians and other East-Europeans do not give a special 
attention to life or health insurance, fact that the Western Europeans see as a proof of 
irresponsibility or immaturity.  
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Abstract 
 As in many other areas of study, in the study of literary texts a growing 
tendency of the interdisciplinary perspective has been acutely felt lately. Thus, we 
have observed such approaches as sociological, semiotic, anthropological, 
psychological or communicational in the study of literature. All of these have 
brought extremely useful and permanently innovative results to the process of 
understanding any type of discourse. Considering the last approach we have 
mentioned, the importance of the non-verbal communication in transmitting various 
meanings of a written text has been widely recognized. Our paper intends to be a 
radiograph of a wide variety of gestures following one particular perspective and 
the way in which they enrich, support or, on the contrary, contradict the initial 
meaning of the literary production.  

1. Introducere 

Creşterea importanţei comunicării interumane a survenit atât din apariţia contactelor 
sociale cât mai variate, cât şi din mediatizarea unor astfel de relaţii ceea ce a făcut ca 
participanţii să îşi dea seama de un public receptor ce va interpreta permanent aceste 
manifestări. În acest context, dar şi ca urmare a reconsiderării unei multitudini de discipline 
din această perspectivă a comunicării interpersonale şi a manifestărilor gestuale prezente 
în texte, analiza comunicării nonverbale a devenit o perspectivă din ce în ce mai 
exploatată nu doar de sociologi şi psihologi, dar şi de lingvişti, semioticieni sau chiar critici 
literari. S-a observat relaţia sinergică a verbalului şi nonverbalului în comunicarea umană 
directă, manifestă în cotidian sau exploatată în textele literare. 

Unul dintre aspectele cele mai importante într-o asemenea analiză s-a dovedit a fi 
în gama de variabile ce pot interveni în orice proces de comunicare, altfel spus, ceea ce 
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alcătuieşte contextul. De aceea, întotdeauna  pe lângă aspecte privind particularităţile de 
vârstă ale participanţilor la interacţiune, particularităţile de sex, localizarea spaţială şi 
temporală, caracteristici de ordin cultural (codul social), poziţia privind relaţiile de 
autoritate, rolurile pe care şi le însuşesc, intenţiile, nivelul feed-back-ului, particularităţile 
psihologice ş. a., un aspect ce va fi întotdeauna luat în considerare va fi cel al contextului. 
Importanţa determinantului contextual a făcut ca termenul de „context“ să îşi lărgească 
mult semnificaţiile şi să înglobeze dimensiuni verbale, existenţiale, situaţionale, acţionale 
sau psihologice. De aceea raţiunile alegerii făcute de noi privind textul pe care am încercat 
să surprindem toate aceste variabile – poemul dramatic al lui Henrik Ibsen, Peer Gynt – au 
fost de a surprinde cât mai multe situaţii conversaţionale implicând gestualul, cu o 
varietate de clase de gesturi ce pot admite cât mai multe accepţiuni în funcţie de 
schimbarea unuia sau altuia dintre parametrii comunicaţionali. 

Lucrarea se doreşte a fi o radiografie a diverselor tipuri de gesturi precum şi o 
analiză diferenţiată a acestora în funcţie de context, pentru o mai bună înţelegere a 
mesajului scris transmis, lucru perfect valabil însă şi pentru comunicarea orală.  

2. Repere teoretice şi exemplificări 

 Unul dintre aspectele cele mai importante în analiza comunicării gestuale o 
constituie condiţiile de manifestare. Multitudinea acestor variabile alcătuieşte contextul 
general de performare a acestui tip de comunicare. Putem oferi drept exemplu diferite 
interpretări ale gestului de a-şi băga mâna în buzunar (este vorba de propriul buzunar). 
Astfel pentru un bărbat gestul apare aproape natural (nu negăm şi situaţiile în care acest 
gest este respins chiar de către bărbaţi), un gest de ancorare, de afirmare a masculinităţii 
(şi este cazul mai ales al grupurilor de bărbaţi care lucrează, de exemplu, împreună). În 
acelaşi timp poate fi şi un gest de găsire a unei poziţii confortabile a mâinilor. S-a remarcat 
totuşi că atunci când bărbaţii sunt în compania unei prezenţe feminine, din respect, gestul 
este suprimat. 

Cu totul diferit este cazul reprezentantelor sexului feminin care recurg la acest gest. 
Excluzând contextul prezentărilor de modă unde efectuarea gestului este un act necesar 
pentru prezentarea în întregime a articolului vestimentar ce ar avea drept accesoriu 
buzunarul, femeile care fac acest gest dovedesc fie un aer rebel, fie unul de siguranţă 
exagerată în forţele proprii.  

Un alt exemplu este cazul efectuării acestui gest în  scop de avertizare asupra unui 
fapt. O soţie grijulie poate atrage atenţia soţului prin efectuarea acestui gest că pachetul 
de ţigări îi modifică într-o manieră inestetică forma buzunarului; un hoţ de buzunare îi 
poate semnaliza unui complice buzunarul în care a identificat o posibilă pradă la o posibilă 
victimă; un tânăr îi poate arăta unui prieten care îi ceruse o sumă de bani, prin efectuarea 
acestui gest, că nu are nimic ce i-ar putea oferi (în acest ultim caz, gestul iniţial poate fi 
conjugat cu un gest de ridicare a umerilor sau chiar de întoarcerea pe dos a buzunarelor). 

O situaţie adiţională este aceea manifestă în poemul lui Ibsen. 
 PEER GYNT (băgând mâna în buzunar): Vrei bani? (p. 247) 

Peer pare a face o invitaţie celuilalt de a-şi exprima doleanţele, dar, cunoscând 
latura de bravare a personalităţii lui Peer, ne putem imagina că această presupusă ofertă 
nu are baze reale deoarece s-ar fi putut ca eroul să nu aibă nici cea mai mică intenţie de a 
şi comite actul anticipat de gest. 
 O situaţie aproape identică este aceea în care tânărul îşi loveşte buzunarele într-un 
gest metaforic de declarare a condiţiei sale. Iată ce spune acesta: 
 Pe mine mă iertaţi. (Îşi bate buzunarele.)/ Am bani. (p. 170) 
 Exemplele imaginate sau citate mai sus au avut drept scop demonstrarea faptului 
că locul, timpul şi rolurile jucate de participanţi sunt esenţiale în stabilirea sensului oricărui 
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semn de natură gestuală. Pentru decodarea semnificaţiei trebuie să se aibă în vedere o 
multitudine de aspecte şi aceasta deoarece decodarea nu se poate face în afara contextului. 
 Lucrarea de faţă nu îşi propune o analiză detaliată a tipurilor de context ce trebuie 
luate în considerare în analiza oricărui tip de discurs însă amintim pe scurt că se vorbeşte 
de contextul verbal (co-textul), contextul propriu-zis referenţial/existenţial (axat pe 
subiectul comunicării), contextul situaţional (spaţiul şi momentul enunţării, rolurile sociale 
ale protagoniştilor, raporturile de forţe), contextul acţional (referitor la fragmentele 
discursive ca act de limbaj; este vorba aici în special efectul perlocuţionar al actului de 
limbaj cauzat, determinat într-o mare măsură şi de condiţiile în care situaţia 
conversaţională are loc), contextul psihologic (dimensiune ce surprinde intenţiile, 
credinţele, dorinţele interlocutorilor)1

Este de la sine înţeles că în această tranzacţie care este comunicarea, individul 
inventează şi atribuie semnificaţii într-un joc al intenţionalului şi nonintenţionalului

. 

2

 Tot legat de problematica semnificaţiei gestului în funcţie de contextul în care se 
produce sau în care este plasat (la nivelul ficţionalului) pentru a fi ulterior interpretat, mai 
putem aminti problematica mutabilităţii. Preluând termenul de la Saussure

 atât în 
situaţia de expeditor cât şi în cea de receptor al mesajului. Referindu-ne strict la semnele 
comportamentale nonverbale observăm clar că orice individ îşi modifică atitudinea 
(gesturile) în funcţie de contextul în care se află: un bărbat îşi va scoate automat pălăria la 
intrarea în biserică, dar şi la întâlnirea unei persoane de sex feminin; o femeie îşi va 
controla ţinuta la intrarea în cameră a unui bărbat; un elev se va ridica în picioare la 
intrarea în clasă a unui profesor; două prietene care se confesează una celeilalte şi care 
se află în parametrii zonei intime vor reveni, în situaţia apariţiei unei terţe persoane, la o 
distanţă ce marchează zona personală sau, dacă vor fie să ascundă apropierea dintre ele 
două, fie să o primească şi pe cea de-a treia persoană în rândul lor, se vor depărta chiar 
mai mult ajungând la zona socială, normală pentru o situaţie în trei.  

Observaţia ce se impune este că indivizii îşi modifică gesturile în funcţie de 
condiţiile exterioare: deschiderea umbrelei când apar semnele ploii constituie un gest 
absolut normal de apărare şi încercare de menţinere a confortului precedent, dar acelaşi 
gest făcut într-un spaţiu închis este considerat, în anumite culturi, un gest prevestitor de 
rău; de asemenea deschiderea unei umbreluţe de soare de către o persoană de gen 
feminin este o marcă clară a cochetăriei, pe când acelaşi gest făcut de un bărbat (şi este 
cazul lui Peer Gynt care, la sfârşitul unei peroraţii în faţa unui grup de trei persoane care 
începuseră să vadă dincolo de masca de lăudăroşenie a sa, îşi deschide umbrela, le 
întoarce spatele şi pleacă) este un gest ce vizează ridicolul (pentru receptorul-personaj în 
operă sau pentru cititor) şi sfidarea (din partea emiţătorului său): 

Am bani./ Am lăzi cu aur şi argint  
Şi sunt eu însumi: Sir Peer Gynt. 
(Îşi deschide umbrela de soare şi dispare în pădure unde  
se văd atârnând hamacurile) (p. 171) 

3

                                                 
1 cf. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, id., p. 287 şi cf. Parret, Herman, Semiotics and Pragmatics, John Benjamins Publishing House, 1983, pp. 94-98. 
2 vezi Tratatul de semiotică generală al lui Umberto Eco, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, pp. 31-32. 
3 , Ferdinand de, Curs de lingvistică generală, Editura „Polirom“, Iaşi, 1998, pp. 93-96. 

 care vorbeşte 
despre mutabilitatea semnului lingvistic, putem face o transmutare pentru a aplica aceeaşi 
noţiune în cazul semnului/ semnalului gestual. Înţelegem această noţiune nu ca în cazul 
semnului lingvistic, unde mutabilitatea înseamnă alterarea unor sensuri existente şi 
câştigarea altora noi, ci ca o caracteristică ce ne obligă la atribuirea de sensuri noi în 
funcţie de schimbarea uneia sau alteia dintre variabilele situaţiei conversaţionale. Ne 
gândim aici la condiţii precum particularităţile de vârstă ale participanţilor la interacţiune, 
particularităţile de sex, localizarea spaţială şi temporală, caracteristici de ordin cultural 
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(codul social), poziţia privind relaţiile de autoritate, rolurile pe care şi le însuşesc, intenţiile, 
nivelul feed-back-ului, particularităţile psihologice ş. a.  
 Încheiem capitolul dedicat studiului diferitelor tipuri de contexte şi a modului în care 
gesturile îşi modifică semnificaţiile, precizând că cele cinci perspective  de prezentare a 
contextului se suprapun, fiind necesară o studiere simultană a acestora.   

3. O tipologie a gestului 

 Înainte de a trece la o categorizare propriu-zisă a gesturilor în funcţie de diferite 
criterii, considerăm a fi necesară o încercare de stabilire a unei definiţii a gesticulaţiei. Iată 
ce spune Greimas4

 În definiţiile standard date de dicţionare, gestul reprezintă: a movement or position 
of the hand, arm, body, head, or face that is expressive of an idea, opinion, motion, etc.

  
Gestualitatea este o întreprindere globală a corpului omenesc, în care gesturile 

particulare ale agenţilor corporali sunt coordonate şi/ sau subordonate unui proiect de 
ansamblu ce se desfăşoară simultan. 

Instinctuală sau dobândită prin educaţie, gestualitatea este un factor la fel de 
natural omului ca şi limbajul articulat. În comunicarea umană gestualitatea nu există în 
afara verbalului decât în situaţii excepţionale: comunicarea surdo-muţilor, comunicarea 
unidirecţională a mimilor, comunicarea militarilor în timpul unei misiuni în care gesturile 
sunt singurul mod de comunicare pentru a nu fi demascaţi în faţa inamicilor, comunicarea 
unor populaţii de triburi din acelaşi motiv al prezervării siguranţei sau alte situaţii 
asemănătoare care reprezintă totuşi excepţii de la spectrul larg al comunicării umane. 

5

2. something said or done as a formality or as an indication of intention.

 
Alte definiţii limitează gestul doar la mâini, cap şi corp: 
1. a motion of the hands, head, or body to express or emphasize an idea or emotion.  

6

Există definiţii şi care vizează şi alte aspecte precum intenţionalitatea/ 
nonintenţionalitatea sau particularităţile psihologice: mouvement du corps (principalement 
des bras, des mains, de la tête) volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique, ou 
visant à exprimer, à executer qqch. […]

 

7

Din acest motiv al indispensabilităţii gesturilor şi din dorinţa înţelegerii cât mai 
adecvate a acestui tip de comunicare cercetătorii au încercat clasificări din cele mai 
diverse, având ca punct de plecare domenii, perspective dintre cele mai variate. Vom 
prezenta în studiul nostru clasificarea elaborată de P. Ekman şi W. V. Friesen şi am numit-
o noi perspectiva „kinetică“ deoarece este strict legată de manifestarea ca atare a 
gesturilor. Precizăm că între alte tipuri de clasificări ce ar fi putut fi discutate este cea 
oferită de G. Cocchiara ce ia în considerare apropierea sau depărtarea/ distanţarea privind 
natura relaţiilor interpersonale pe care le pot crea diferite gesturi (menţionăm că nu este 
vorba de sensul cuvântului luat din perspectivă spaţială propriu-zisă, ci, după cum 
spuneam, de o stabilire a unei relaţii mai apropiate sau, dimpotrivă, de respingere a 
apropierii); o alta ar fi cea făcută de R. Klinepaul ce are în vedere existenţa sau lipsa  
intenţiei de comunicare; o a treia perspectivă este cea „semiotică“ deoarece aparţine  
semioticianului A. J. Greimas; şi o a patra ar putea fi cea „narativă“, numită astfel chiar de 
autoare (Marianne Gullberg). După explicarea fiecărui tip de gest vom ilustra clasa 

 
 Accepţiuni mai noi privesc gesturile, prin prisma strânsei lor legături cu vorbirea, 
drept mişcări în special ale mâinilor/ braţelor şi corpului asociate vorbirii şi fără a considera 
şi autoreglatorii. 

                                                 
4 Greimas, A. J., Despre sens. Eseuri semiotice, Editura „Univers“, Bucureşti, 1975, p. 75. 
5 Random House Webster’s Unabridged Dictionary, p. 802. 
6 The Collins Dictionary and Thesaurus, Collins, London, 1987. 
7 Le Petit Robert, Robert, Paris, 1987 
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respectivă cu exemple imaginate, luate din practica de zi cu zi sau din opera aleasă pentru 
exemplificare. 

3. a. Abordare „kinetică“ 
Cercetarea kinezicii/kineticii şi-a dovedit importanţa în contextul studiului 

comunicării umane începând cu anii ’40 ai secolului trecut, când Ray Birdwhistell, 
reprezentant al Şcolii de la Palo Alto studiază modalităţile de comunicare prin intermediul 
gesticii şi al mimicii. De atunci clasificările multiple ale gesturilor au avut ca scop 
înţelegerea semenilor şi a lumii înconjurătoare, posibilitatea de a ne autoevalua şi de a 
evalua reacţiile celorlalţi mult mai eficient, precum şi posibilitatea de a influenţa 
comportamentul celuilalt dar şi propriul comportament (am enunţat aici funcţiile 
comunicării interpersonale8

Cercetătorii americani Paul Ekman şi Wallace V. Friesen
).  

9

                                                 
8 Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 
9 Ekman, P.; Friesen, W. V., Unmasking the Face, Prentice-Hal, London, 1975, apud Dinu, Mihai,  Comunicarea, Editura „Algos“, 
Bucureşti, ediţia a II-a, 2000, pp. 225-246. 

 clasifică gesturile după 
cum urmează: 

1. embleme – sunt mişcări cu funcţie substitutivă; astfel printr-un asemenea gest 
producătorul  său  înlocuieşte  comunicarea  verbală.  Această  substituţie  poate interveni 
ca urmare a incapacităţii fizice de a performa un act verbal (este cazul limbajului folosit de 
surdo-muţi), din cauza distanţei prea mari dintre interlocutori (când suntem prea departe 
de cineva ca acea persoană să ne poată auzi strigătele, pentru a-i atrage atenţia ne 
agităm braţele; un ofiţer în armată pentru a-şi atrage plutonul pe care îl conduce într-o 
misiune secretă de recunoaştere, pentru a nu fi auzit de inamici, va face un gest de 
îndemn să fie urmat), ca urmare a apariţiei unui bruiaj pe canalul de comunicare, situaţie 
ce face imposibilă receptarea mesajului verbal (doi muncitori aflaţi într-o fabrică în care 
zgomotul utilajelor de lucru face imposibilă înţelegerea verbală, vor recurge la gestică), dar 
şi ca o consecinţă a unei convenţii artistice care împiedică folosirea verbalului (cazul 
pantomimei sau, situaţie mai puţin artistică dar cu caracter ludic, jocul în care copii sau 
adulţi deopotrivă trebuie să ghicească în urma unui joc de mimă diferite meserii, 
personalităţi, evenimente, concepte, sintagme sau chiar proverbe) sau a unei constrângeri 
religioase sau culturale (nu îndrăznim să spunem unei persoane că o iubim, dar mimăm 
gestul unei îmbrăţişări sau îi trimitem un sărut de departe). 

Astfel de situaţii apar şi în Peer Gynt. În încercarea de a o cuceri pe Femeia 
îmbrăcată în verde şi făcându-i semne de dragoste, tânărul vrea să o determine pe 
aceasta să creadă că el şi-ar da viaţa pentru ea: 
 (Peer Gynt se ţine după ea făcându-i semne de dragoste) 
 FEMEIA ÎMBRĂCATĂ ÎN VERDE: E-adevărat? 
 PEER GYNT (trecându-şi degetul peste beregată): Precum mă chemă Peer! 
 Precum eşti tu de mândră şi frumoasă. (p. 86) 
O dată cu confirmarea intenţiei arătată prin gest, Peer găseşte şi prilejul de a i-l explica 
printr-o serie de comparaţii ce ar urma să îi întărească valoarea de adevăr dar şi să îi 
stabilească propria identitate şi să îi acorde tânărului ocazia oferirii unui compliment pentru 
fată. Gestul pare a fi considerat aici să aibă o însemnătate mai mare, o mai mare putere 
de convingere decât actul verbal fiind, din punctul de vedere al producerii efective, mai 
aproape de înfăptuirea actului de jertfire. Menţionăm că situaţia prezentată nu este aceea 
a unui kinetograf; deşi kinetografele sunt cele ce descriu un act ele sunt însoţite 
întotdeauna de o explicaţie verbală. 
 Un alt exemplu de emblemă apare în situaţia în care Peer, în linie pantomimică, 
mimează gestul de a călări un cal: 
 PEER GYNT: Da, ne-a poftit pe amândoi. 
 (Aruncă o sfoară după rezemătoarea scaunului 
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 pe care stă pisica, pune mâna pe un băţ şi se aşază la picioarele patului) 
 Dii, Murgule, şi fă-te vânt! (pp. 142-143) 

Ibsen îşi pune personajul să acţioneze în această manieră tocmai pentru a-i 
demonstra imaturitatea. Gestul are conotaţie ludică şi îl plasează pe Peer în starea de 
copil10

                                                 
10 Eric Berne face o clasificare a felurile de manifestare a eu-lui care nu sunt legate de vârtsa biologică: starea de copil a eu-lui, starea 
de adult a eu-lui, starea de părinte a eu-lui; apud Szekely, Andy (2003): NLP – calea succesului, Editura „AMALTEA“, Bucureşti. pp. 80–83. 

. Pentru lamentaţiile mamei lui care deplângea situaţia dificilă în care a ajuns şi care 
îşi recunoştea slăbiciunea fizică două replici mai sus, fiul găseşte o rezolvare prin joc, prin 
negarea realităţii dureroase pentru mama sa. În acelaşi timp Ibsen vizează şi ridiculizarea 
personajului într-o oarecare măsură deoarece în locul Murgului năzdrăvan care trebuia să-
i poarte pe cei doi, autorul plasează pe scaun o pisică, simbol al domesticităţii, al lenei, al 
moţăirii permanente pe vatră. Patul trebuie să ţină şi el loc de sanie şi Peer îşi imaginează 
sunetul clopoţeilor.  

2. ilustratorii – îndeplinesc funcţia de însoţire, de completare a comunicării 
verbale. Acestea au un caracter mai redus de arbitraritate, conferă de cele mai multe ori 
ritm discursului şi, se crede despre unele dintre ele, sunt  înnăscute. Gesturile ilustratorii 
pot fi împărţite la rândul lor în mai multe subgrupe: 

a) bastoane – identificate sub forma mişcărilor verticale ale mâinii menite să 
accentueze unele cuvinte sau unele părţi din discurs şi având rolul de a atrage atenţia 
auditoriului asupra părţilor esenţiale ale actului ilocuţionar produs. Acest tip de gesturi 
vizează, în fapt, aspectul perlocuţionar al producerii unei reacţii în rândul celui/ celor ce 
ascultă. Oratorii în antichitate, dar şi politicieni, oameni cu funcţii de conducere sau chiar 
indivizi obişnuiţi le folosesc uneori din instinct alteori ca urmare a unui studiu detaliat 
pentru a fi mai convingători. 
 Am identificat un astfel de gest în poemul dramatic studiat în episodul în care Peer 
îi atrage atenţia mamei lui asupra unui ordin rostit anterior („Stai pe loc, te rog!“, p. 32): 
 PEER GYNT: (Porneşte, dar se întoarce din drum şi, ridicând sfătos degetul, zice:) 
 Ia seama, deci,/ Să nu te zbaţi prea mult! (p. 33) 

Se produce aici o inversare a rolurilor celor doi: astfel Peer devine cel ce îşi asumă 
starea de părinte şi are o atitudine de mustrare la adresa mamei sale. Adverbul „sfătos“ 
aparţinând indicaţiilor scenice ale autorului are menirea de a descrie fidel mişcarea 
ilustratorie a tânărului. Gestul executat este în fapt, ca orice baston de altfel, un indiciu al 
agresivităţii verbale. În cazul de faţă efectul de agresivitate este redus tocmai din cauza 
acestei stări inverse în ordinea firească a lucrurilor, în care fiul are o atitudine de 
superioritate asupra mamei. Nici această autoritate nu trebuie înţeleasă în sensul 
dominator al cuvântului deoarece totul este pus sub semnul ludicului înnăscut al 
personajului. 

b) pictografe – sunt gesturi ce desenează în aer forma unor obiecte. Vânzătoarea 
de la care vrem să cumpărăm o poşetă nu înţelege exact forma pe care o dorim şi ne 
folosim mâinile pentru a i-o descrie; doi tineri, într-un gest de admiraţie a siluetei unei 
domnişoare, desenează în aer forma unei siluete feminine; un elev confundă triunghiul 
isoscel cu cel echilateral şi, pentru eficientizare, colegul său, după ce îi prezintă 
caracteristicile fiecăruia (două laturi egale, respectiv toate laturile egale), îi desenează în 
aer forma acestora.  

c) kinetografe – gesturi ce descriu o acţiune sau o mişcare corporală pe care  
emiţătorul o adaugă redării prin cuvinte. Povestim cum cineva mergea pe vârfuri 
executând şi noi mişcarea; pentru a arăta maniera de deplasare exagerată a cuiva (mers 
săltat sau cu paşi mici şi rapizi) considerăm insuficientă expunerea noastră orală şi arătăm 
acest lucru şi prin intermediul gesturilor; descriem exerciţiile unor acrobaţi încercând să şi 
imităm unele dintre mişcările acestora sau încercăm să învăţăm pe cineva o figură de 
dans sau modalitatea de a executa un element sportiv efectuând chiar noi figurile.  
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 Un astfel de gest este ilustrat în situaţia în care un călător dorind să îşi arate 
supunerea în faţa autorităţii lui Peer, adaugă rostirii replicii sale şi un gest elocvent: 
 PEER GYNT: Îmi pierd răbdarea! Cine eşti? 
 CĂLĂTORUL (înclinând din cap): Sunt sluga dumitale! (p. 256) 
Acelaşi gest sugerează într-un alt caz o situaţie de confirmare a acordului, a acceptării 
unui fapt. Peer îşi confirmă atitudinea de disponibilitate de a-şi asculta interlocutorul atât la 
nivel verbal cât şi nonverbal, ilustrând pentru interpretarea noastră situaţia apariţiei unui kinetograf: 

HUHU: Tu eşti străin. Ascultă. Ai răbdare? 
PEER GYNT (înclinându-se): Sunt gata să te ascult! (p.222) 

Putem vorbi în cazul unei astfel de categorii de gesturi şi de un nivel de intensitate. Cu cât 
faptele relatate sau executate de noi sunt mai intense, cu atât şi gesturile făcute pentru a 
le întări sunt mai intense – au o viteză sau o amploare mai mare. Aşa se întâmplă şi în 
cazul lui Peer care, dorind să îşi arate atitudinea de obedienţă, supunere, şi dorind să 
depăşească acelaşi gen de atitudine afişat de Hussein, completează actul verbal cu o 
plecăciune accentuată, adâncită: 
 HUSSEIN: Nu vreţi să mă cinstiţi cu-o scufundare? 
 (Făcând o plecăciune adâncă.) Eu sunt o peană. 
 PEER GYNT (înclinându-se şi mai adânc): Nu mă îndoiesc. 
 Eu sunt un pergament împărătesc. (p. 229) 

d) ideografe – gesturi ce descriu o mişcare abstractă precum mişcarea gândului 
nostru sau a unui raţionament. Când ne întreabă cineva de ce nu răspundem putem 
explica, descriind o mişcare largă a mâinii cu plecare din zona capului înspre departe, că 
eram purtaţi de gânduri. De asemenea putem determina cursul de gândire al unei 
persoane explicându-i că trebuie să gândească şi în perspectivă nu doar pe termen scurt 
executând aceeaşi mişcare prezentată mai înainte. Le putem explica întotdeauna elevilor/ 
studenţilor concordanţa timpurilor în cazul studiului unei limbi străine descriind mişcarea 
imaginară pe care o facem pe axa timpului; sau îi putem determina să înţeleagă influenţele 
unor perioade literare din trecut asupra prezentului precum şi valorificarea unor motive 
dintr-o perioadă anterioară descriind, de asemenea, călătoria de-a lungul istoriei literare pe 
care trebuie să o facă.  

e) mişcările deictice – au rolul de a indica obiecte, locuri, persoane etc. Putem 
realiza acest lucru atât cu degetul sau privirea, cât şi printr-o mişcare rapidă a capului 
(înspre partea laterală sau de sus în jos) urmată de revenirea aproape simultană în poziţia 
iniţială. Utilizarea acestor gesturi este totuşi limitată de regulile de politeţe: orice copil 
învaţă de mic că nu este frumos să arăţi cu degetul. În cazul adulţilor depistarea unui 
astfel de gest duce la crearea unei stări de disconfort cauzată de necunoaşterea reacţiei 
pe care am stârnit-o în cel ce execută un asemenea gest fie singur, fie având 
complicitatea altcuiva. 
 O altă semnificaţie a acestui gest poate fi şi aceea de răspuns la o întrebare ce ne 
este adresată. Fie din cauza incapacităţii, fie ca urmare a unei indispoziţii de a comunica 
verbal putem recurge la acest gest (în acest ultim caz doar familiaritatea noastră cu 
interlocutorul ne poate scăpa de producerea unui act de impoliteţe). Este considerat un act 
de impoliteţe să răspundem la o întrebare dând din cap în semn de negaţie sau afirmaţie. 
O replică rostită este preferată gestului. Însă producerea unei mişcări deictice care vine să 
sprijine verbalul este, aproape întotdeauna considerată utilă. Există însă şi cazuri în care 
aceste gesturi pot fi considerate redundante. 
 Peer Gynt este şi el receptorul unui astfel de gest. Aflaţi în larg, Peer cere informaţii 
cu privire la localizarea unui membru al echipajului: 
 PEER GYNT: Dar Hårteig unde-i? 
 CĂPITANUL (arătându-i): Acolo, către al zării larg. (p. 235) 
În contextul actual, gestul căpitanului pare mai mult decât necesar deoarece replica sa, 
neînsoţită de precizarea gestuală, ar fi putut părea o ironie: în condiţiile în care în jurul lor 
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se întindea doar „zarea largă“ precizarea l-ar fi plasat pe tânăr în imposibilitatea înţelegerii 
sensului. Dar astfel, mişcarea deictică executată vine să susţină absolut natural replica, 
răspunsul oferit (ce conţine şi el deicticul „acolo“). 
 O altă situaţie are loc într-un alt episod când Peer întâlneşte personajul numit 
Slăbănogul, fiinţă fantastică, cu alcătuire neomenească: 
 SLĂBĂNOGUL: Şi-acum la picioare priveşte! Fii atent! 
 PEER GYNT (arătând cu degetul): Copita-i naturală? 
 SLĂBĂNOGUL: Îmi faci un compliment. (p. 306) 
Gestul tânărului are în el nu doar încercarea de a obţine cât mai clar o informaţie, ci şi o 
urmă de uimire amintindu-i de perioada când fusese pe tărâmul trolilor unde toate  fiinţele, 
de la liderul lor, Bătrânul din Dovre, şi până la ultimul curtean, aveau copite. 

f) mişcările spaţiale – descriu raporturile de poziţie dintre obiectele sau persoanele 
despre care se vorbeşte. Putem preciza prin gestică (fie  pentru a completa, fie pentru a fi 
mai elocvenţi) locul unde vrem să fie aşezat un obiect, un raft etc. De asemenea putem 
preciza sau întări ideea situării pe o poziţie mai înaltă a unui individ în comparaţie cu altul 
printr-o mişcare a braţului executată în doi timpi care să sugereze mai întâi o poziţie 
inferioară şi apoi una superioară pe care s-ar afla o a doua persoană despre care vorbim. 

g) mişcări ritmice – sunt mişcările ce reproduc cadenţa unei mişcări. Spunem „Mă 
bate la cap uite aşa mărunt“ şi executăm gestul elocvent pentru această acţiune; 
reproducem măsura, cadenţa unei bucăţi muzicale şi exemplificăm cu ajutorul mâinii ritmul 
(este aproape normal ca după intonarea primelor note din Simfonia a 5-a a lui Beethoven 
sau a Tocatei lui Bach, să executăm cu ajutorul mâinii ritmul „alegro“ sau „andante“ care 
este creat de aceste două bucăţi muzicale). Calităţile excepţionale ale ritmului unor arii 
celebre au fost valorificate într-o manieră foarte ingenioasă în desenele animate – 
personajele se plimbă, aleargă, se urmăresc unele pe celelalte executând o serie de 
mişcări a căror ritmicitate este întotdeauna susţinută, accentuată de bucăţile muzicale. 

Un astfel de gest ce exprimă o mişcare ritmică ar putea fi considerat cel pe care îl 
face Åse. Aceasta îşi ameninţă fiul cu degetul (p. 67) într -un acces de nervozitate 
(„Frângeţi-ai gâtul!“) cauzat de neobrăzarea tânărului. Ameninţarea cu degetul se va face 
întotdeauna printr-o mişcare repetată ce urmăreşte, probabil, să reproducă gestul făcut în 
cazul aplicării unei pedepse fizice. O semnificaţie asemănătoare o are gestul lui Master 
Cotton care, furios din cauza pierderii ambarcaţiunii ce i-ar fi putut asigura bogăţia, îşi 
arată deschis sentimentele de furie: 

MASTER COTTON (ameninţând cu pumnul ambarcaţiunea) 
Acolo-i ferecat în lăzi/ Tot ce nababu-a strâns din prăzi! (p. 172) 

Şi acest gest este repetat întotdeauna prin mişcări scurte, cu o viteză mai mică sau mai mare. 
h) ilustratorii emblematici – sunt o categorie specială de embleme ce pot fi utilizate 

simultan cu rostirea cuvântului pe care în mod normal acestea îl substituie. Exemple tipice 
de ilustratori emblematici sunt efectuarea gestului victoriei atunci când şi cuvântul este 
rostit; executarea gestului pentru OK, „e totul în regulă“ dublat şi de rostirea efectivă a 
abrevierii/ sintagmei; sau când ridicăm paharul ca pentru un toast dar precizăm şi doleanţa 
de a ţine un toast şi rostim apoi câteva cuvinte. Această din urmă situaţie apare şi în Peer Gynt: 
 PEER GYNT: Şi-odată când un singur pas 
 Mă despărţise de abis –/  Cu tot strategicul meu crez – 
 M-a mântuit de la impas,/ Fidel, oţelul suedez. 

TRUMPETERSTRÅLE (ridicând paharul) Oţelul suedez! 
VON EBERKOPF: Da, lui/ Paharul plin i se cuvine!  
(Ciocnesc şi beau cu Peer…) (p. 161) 

Gestul lor este întărit apoi printr-o emblemă („ciocnesc“) ce substituie replicile anterioare. 
3. gesturi de reglaj (regulatorii) – au rolul de a menţine, dirija şi controla 

comunicarea. Au funcţie emotivă şi fatică deoarece relevă atitudinea participanţilor faţă de 
interacţiune. Pe de o parte receptorul îi asigură emiţătorului, prin gesturile sale (mişcare a 



Transdisciplinaritate 
Textul între literatură şi comunicare nonverbală 413 

 

capului, a ochilor în semn de aprobare), informaţia privind continuitatea contactului 
comunicaţional. Pe de altă parte, emiţătorul, ca urmare a feed-back-ului primit de la 
partenerul de interacţiune, îşi ajustează parametrii propriei comunicări: dacă receptorul 
execută gesturi de confirmare, el va continua pe linia de comunicare asumată anterior, 
dacă, dimpotrivă, răspunsul primit este compus din grimase dezaprobatoare, el îşi va 
revizui atitudinea. Putem spune că există şi un caracter convenţional în executarea 
acestor gesturi. Iată cum explicăm acest fapt: în concursurile de debate auditoriului i se 
cere să sâsâie în cazul în care dezaprobă argumentele din discursul uneia dintre părţile 
angajate în dispută, sau să bată cu degetul în masă, sub forma unei mişcări ritmice, dacă 
aprobă maniera de construcţie a discursului. Astfel, membrul uneia sau alteia dintre echipe 
va şti dacă să urmeze acelaşi curs al expunerii sau să îşi schimbe strategia pentru a nu-şi 
atrage oprobriul public. 

Asemenea gesturi nu lipsesc nici din poemul dramatic al lui Ibsen care îşi pune 
personajele să reacţioneze în cel mai natural mod cu putinţă. Drept urmare, ele îşi 
demonstrează uimirea totală, ca în cazul mamei lui Peer. Femeia, după audierea povestirii 
episodului în care tânărul încercase să ucidă un cerb, îi răspunde, în primă fază, pe un ton 
de îngrijorare pentru siguranţa lui fizică, pentru ca apoi, după ce realizează minciunile pe 
care le ascultase, să aibă o reacţie de uimire privind naivitatea, credulitatea de care 
dăduse dovadă: 

ÅSE: Nu-i glumă să te prăvăleşti 
 Din piscul Gjendin, drept în lac/ Pe cerb călare! 
 (Se opreşte deodată, holbează ochii, cască gura, 
 se face roşie de ciudă, şi abia găsindu-şi cuvintele, izbucneşte): Pui de drac! 
 Iar minţi ca un nelegiuit/Să te cruceşti ce de minciuni! (p. 15) 

Gestica şi mimica femeii întreţin comunicarea, realizează un feed-back, numai că 
Peer  nu  face nimic pentru a exploata reacţia mamei lui şi pentru a remedia într-un fel sau 
altul situaţia. 
 Un alt gest prin care se asigură participarea la interacţiune a celor doi interlocutori 
este mişcarea ochilor cu rol de urmărire. De asemenea, aceasta poate fi completată de 
ridicarea sprâncenelor în semn de uimire, dezaprobare sau admiraţie, precum şi de un 
gest de încruntare.  

4. mişcările afective – sunt gesturile ce comunică stările afective prin care trece 
emiţătorul. Se ştie, însă, că aceste mişcări sunt supuse unei duble cenzuri: sociale şi/ sau  
personale (nu ne exprimăm sentimentele în stare pură, nefiltrate dintr-un instinct de 
conservare, teamă de dezvăluire a sinelui sau teamă de respingere). 
 Exemple de astfel de gesturi au în vedere atât mimica cât şi gestica: faţa noastră 
trădează un sentiment de apăsare/bucurie, colţurile gurii sunt trase multe în jos/în sus 
(zâmbim), suntem încruntaţi/fruntea şi privirea ne sunt senine, dar ne putem referi şi la 
gestică: umeri aplecaţi (supărare), spate drept (rigiditate), corp îndreptat cu un umăr spre 
alocutor (refuz de cooperare sau mijloc de protecţie), mers mai apăsat (ca marcă a 
siguranţei de sine). 
 Gesturile afective cele mai întâlnite în Peer Gynt sunt cele de durere („a smulge 
părul“) sau de ilustrare a unei situaţii de disperare, îngrijorare sau încurcătură („a-şi frânge 
mâinile“). Este gestul tipic pe care îl face mama lui Peer ori de câte ori este îngrijorată de 
soarta băiatului ei: 
 ÅSE: A fost el prea de treabă. 
 (Îşi frânge mâinile.) O fi-n primejdie! Haideţi degrabă! (p. 78) 

Îngrijorarea mamei este accentuată apoi în unele cazuri atingând cotele 
paroxismului prin gestul de smulgere a părului. Iată aceeaşi secvenţă de gesturi sugerând 
îngrijorare şi apoi panică totală în cazul lui Peer: 
 PEER GYNT: Mi se năzare! Prea am dat de duşcă! 
 Spre larg se-ndreaptă vasul ca din puşcă./ Un vis urât sunt buimăcit de cap. 
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 (Frângându-şi mâinile,) Nu-i cu putinţă chiar aşa să mor! 
 (Smulgându-şi părul.) Aş vrea să fie vis! Îngrozitor! 
 E vai şi-amar! Realitatea crudă! (p. 174) 
 Tot un exemplu de gest afectiv este şi maniera de a merge a unui individ, într-o 
atitudine ce demonstrează o anumita trăire. Peer încercă printr-un astfel de gest să-şi 
suprime îngrijorarea pe care i-o inoculase mama sa şi să scape de gândurile de 
amărăciune călcând mai apăsat. Tânărul pare să simtă că sub paşii săi striveşte şi 
temerile mamei şi nesiguranţa sa: 
 ÅSE: Ah, Peer, băiatul meu! Mi-e teamă/ Că nu-i sfârşitul prea departe. 

PEER GYNT (călcând apăsat prin odaie) Lăsai povara strivitoare,  
Gândind să sorb un strop de viaţă! (p. 137) 

 Ultimul gest din această categorie pe care îl vom discuta este cel chiar din finalul 
poemului dramatic prin care Peer parcă îşi arată adevărata sa faţă sau prin care se 
regăseşte, în sfârşit, pe el însuşi:   

PEER GYNT (pătruns de o rază de lumină, strigă) 
 O, maică şi soţie, fecioară, înger bun!/ Ascunde-mă, ascunde-mă la sân! 

(Se lipeşte strâns de ea şi îşi ascunde faţa în poala ei.  
 Tăcere lungă. Răsare soarele) (p. 321) 

Ajuns în sfârşit în braţele iubitei Solveig, Peer găseşte aici şi confortul mamei şi 
dragostea iubitei. Călătoria sa pe drumul descoperirii de sine se încheie cu el într-o stare 
combinată de veşnic copil şi veşnic îndrăgostit cu soarele răsărind pentru el într-o altă lume. 

5. adaptori – sunt  gesturi performate în vederea efectuării unor munci (cusutul la 
maşină, tehnoredactare la computer). Această categorie de gesturi cunoaşte şi ea trei dimensiuni: 

a) aotuadaptori – o categorie de gesturi pe care le executăm în vederea realizării 
igienei şi îngrijirii proprii (a se pieptăna, a-şi sufla nasul, a se spăla), dar şi gesturile 
performate în situaţiile de flirt. Peer execută un astfel de gest  (actul de a se îmbrăca), însă 
în cazul lui actul comportamental nu este doar unul de a acoperire firească a propriului 
trup în vederea satisfacerii nevoii de a se prezenta în societate, ci  reprezintă şi un act de 
deghizare, de schimbare a identităţii: 
 PEER GYNT: (Îmbracă hainele şi se cercetează.) 
 Sir Peer – acu din cap în tălpi eşti turc!/ Nu ştie omu-n veci ce-o să păţească! 
 Aşterne-te la goană, cal sirep! (Urcă în şa.)/ Tii! Scări de aur! Zău, nu mai pricep! 
 După cum stă-n şa călare,/ Cunoşti omul de neam mare. (p. 184) 

Gestul îşi depăşeşte simpla semnificaţie a îngrijirii personale sau de valoare 
estetică. Este, după cum spuneam, o modalitate de a impersona un nou individ. Actul pare 
aici nu doar unul care trebuie să existe (a fi), să se producă drept urmare a naturii fireşti a 
comportamentului uman social, ci pare şi un act de voinţă, prin care personajul îşi 
demonstrează că poate (a putea) să facă ceea ce trebuie pentru a se impune în ochii 
celorlalţi într-o manieră favorabilă, chiar dominantă dacă luăm în considerare şi prezenţa 
kinetografului prin care Peer îşi demonstrează superioritatea prin postura pe care o 
adoptă, prin poziţia în şa.  
 Tot un autoadaptor este şi actul de a se şterge de sudoare. Dar pentru Peer gestul 
este din nou îmbogăţit cu noi semnificaţii, deoarece nu reprezintă doar un act de îngrijire, 
ci şi unul ce marchează încercarea lui de a scăpa de o întâmplare neplăcută, de se 
debarasa de o situaţie încurcată. Când află că este tată, tânărul îşi doreşte o evadare din 
această realitate: 
 (ştergându-se de sudoare) Ah! De-aş putea să mă trezesc odat’. (p. 104)   
 Un ultim exemplu de autoadaptor pe care îl vom oferi este cel de scărpinare. Este 
un gest pe care norma socială ne împiedică să îl executăm în public din considerente de 
intimitate şi aspect estetic. Nici acest gest nu apare în opera literară studiată ca un act 
propriu-zis de îngrijire personală, ci el vizează aici ezitarea, fâstâcirea. Peer se scarpină 
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după ureche (p. 94) sau după ceafă (p. 274) într-un act ce demonstrează încurcarea lui în 
faţa unei dificultăţi: 
 PEER GYNT: Stau ţeapăn pe picioare, pe toate cele patru. 
 (Scărpinându-se după ceafă.)/ De ce m-oi zbuciuma, zvâcnind din pulpe?! (p. 274) 

b) alteradaptori – gesturile a căror executare este impusă de îndeplinirea unor 
munci manuale (cusutul, curăţatul unor legume, măturatul, cositul, plivitul, alte munci 
agricole, număratul banilor sau al oricăror alte produse).  
 În acelaşi spirit al ludicului care îl caracterizează dintotdeauna, Peer apare la un 
moment dat confecţionându-şi un fluier. Gestul are menirea de a ne atenţiona asupra 
comicului de caracter, deoarece nu ni-l putem imagina pe tânăr meditând cu o bucată de 
trestie în mână ce se vrea a ajunge fluier. Nu îl putem lua prea în serios pe filozoful cu 
fluierul în mână şi peroraţia sa ulterioară nu face decât să ne arate infantilitatea lui: 
 PEER GYNT (apare tăindu-şi un fluier dintr-o trestie) 
 Răstimp încântător al dimineţii!/ Se zbuciumă gândacul de gunoi 
 Rostogolindu-şi micul gogoloi;/ Melcul îşi duce casa în spinare;  

Şi parcă-n gură-ţi intră stropi de aur./ Există-o forţă tainică a vieţii 
 Ce plăsmuieşte-a zorilor lumină. (pp. 180-181) 

Se pare că folosirea celor două necuvântătoare în text ascunde, mai degrabă, o 
metaforă pentru eroul nostru. Această atitudine ironică a autorului este accentuată câteva 
versuri mai jos. Prin indicaţiile sale, el ni-l înfăţişează pe Peer „aşezându-şi pe nas lornieta“. 
Plasarea gestului afectat în acest context face ca tânărul să pară un filozof şi astronom 
diletant (În pruncie/Citii aşa ceva în zodiac,/Sau într-o carte de solomonie?, p. 181). 

c) adaptori obiectuali – reprezintă tipuri de gesturi executate cu ajutorul unor 
obiecte a căror utilizare nu este cea performată prin aceste gesturi: profesorul bate cu 
pixul în masă pentru a face linişte, unele persoane obişnuiesc să taie paginile lipite ale 
unor cărţi cu orice altceva decât un coupe papier11

                                                 
11 Iată ce spune G. Călinescu despre un astfel de gest în Fals jurnal, „Este inadmisibil să tai o carte cu cuţitul de masă. Tot aşa de 
indecentă îmi pare întrebuinţarea briceagului, chibritului, acului de cap, cărţilor de vizită sau oricăror obiecte cu tăişul prompt. 
Tăierea unei cărţi este ca un viol şi, ca oricând în asemenea acte, gestul trebuie îndepărtat şi prelungit cu gingăşie. O carte se taie cu 
un cuţit lat de os, în aşa fel încât din tăietură să ningă o rumegătură fină de hârtie. Epiderma poroasă a paginii trebuie netezită cu 
mâna.“, Editura Fundaţiei „PRO“, 1999, p. 58. Gestul descris de criticul român pare a se transforma într-un ritual, într-un act cu 
implicaţii magice. 

,  sau folosim anumite obiecte pentru a 
ne ascunde o stare de nervozitate, obiecte ce devin pentru noi un fel de manieră de ancorare.  
 Am identificat în Peer Gynt două situaţii de o natură asemănătoare. Prima apare în 
episodul în care fiul lui Åse, ajuns în castelul bătrânului din Dovre, este ameninţat de toţi 
locuitorii de acolo a fi linşat deoarece nu făcea parte din specia lor. Gestul cel mai elocvent 
este făcut de o vrăjitoare care îl ameninţă pe Peer cu o lingură: 
 O VRĂJITOARE (cu o lingură de bucătărie în mână) 
 Ce-l facem: ciorbă? Borş cu perişoare? (p. 91) 

În contextul unei întâlniri gastronomice, gestul de manipulare a unei linguri ar fi 
părut  absolut  normal, dar când obiectul devine mijloc de coerciţie îşi schimbă semnificaţia 
devenind un adaptor obiectual. 
 O situaţie asemănătoare ca semnificaţii aparţine, de data aceasta, domeniului 
fantasticului. Întors acasă, bătrânul Gynt îşi găseşte toate lucrurile scoase la ceea ce am 
putea numi licitaţie publică. Un „flăcău de douăzeci de ani“ cu un polonic în mână este 
foarte mândru să fi găsit obiectul în care, se pare, Peer Gynt topea nasturii de argint. Nu 
ştim dacă Peer realiza un adaptor obiectual sau dacă şi celelalte personaje suferă de o 
manie a încărcării obiectelor, persoanelor, întâmplărilor cu trăsături fantastice. 
 Această întreagă tentativă de a identifica pe text toate clasele de gesturi prezentate 
a avut ca scop demonstrarea calităţii acestor semne comportamentale nonverbale de a 
căpăta noi semnificaţii cu fiecare schimbare survenită în parametrii contextuali. 
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5. Concluzii 

Analiza gestualităţii în situaţii dintre cele mai diverse şi-a dovedit, credem, 
importanţa deosebită pentru înţelegerea corespunzătoare a comunicării umane care 
aproape că nu poate exista înafara manifestării gestuale. Limbajul gesticulat şi-a dovedit 
calitatea de inseparabilitate în relaţie cu limbajul articulat. 

Completarea semnificaţiilor oricărei situaţii conversaţionale prin intermediul 
gesturilor sau, dimpotrivă, contrazicerea semnificaţiilor conferite de mesajul verbal şi-au 
dovedit importanţa atât la nivelul cantităţii, al ocurenţei, cât şi la cel al calităţii, al necesităţii 
înţelegerii sensurilor nou atribuite. 

Uşurinţa dar şi corectitudinea analizei, interpretării oricărui tip de comunicare 
interpersonală va fi garantată doar de o considerare simultană a registrelor verbal şi 
nonverbal. Exploatarea accentuată a gestualului în textul analizat vine să sprijine tocmai 
această teză a necesităţii studierii fenomenului de comunicare din perspectiva conjugată a 
verbalului şi nonverbalului, a conştientizării expresivităţii conferite de manifestarea gestualităţii. 
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