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1. CULTURĂ PROFESIONALĂ

MECANISMUL CONFLICTULUI ORGANIZAŢIONAL
MANAGEMENTUL CONFLICTULUI
Comisar-şef dr. Ioan Radulian
Centrul Cultural al M.A.I.
Deoarece organizaţia reuneşte în grupuri de muncă
indivizi cu personalităţi, mentalităţi, educaţie, sisteme de valori
şi comportamente diferite, menţinerea unei armonii perfecte nu
poate fi decât o iluzie. Conflictele sunt inevitabile în orice grup
social.
I. Definirea conflictului
Conflictul implică atitudini şi comportamente antagonice.
El apare în orice situaţie în care există obiective incompatibile,
gânduri sau emoţii între indivizi sau grupuri care urmăresc ţinte
divergente şi se împiedică reciproc în vederea realizării
obiectivelor propuse.
Conflictul, perceput ca forţă pozitivă şi negativă, este
definit ca starea tensională generată de interferenţa dintre
două sau mai multe probleme importante. Conform acestei
viziuni, managerul nu trebuie să elimine cu orice preţ orice
conflict, ci numai pe acelea care se dovedesc reale obstacole
în calea realizării obiectivelor. Mai mult, câteva surse şi niveluri
ale conflictelor se dovedesc benefice în situaţia în care sunt
utilizate ca instrumente pentru schimbare sau inovare. Se
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poate concluziona că problema reală care trebuie pusă în
discuţie nu este cea a conflictului în sine, ci cea a modului în
care poate fi canalizat şi gestionat. Aceasta deoarece printr-o
manevră abilă, chiar şi conflictul potenţial distructiv şi costisitor
pe plan economic poate fi transformat în unul care costă puţin
şi aduce avantaje în plan organizaţional.
Elementele principale care definesc conflictul
organizaţional (esenţa conflictului constă în existenţa unui
dezacord sau a unei incompatibilităţi între părţi şi poate
cunoaşte mai multe forme) sunt:
a) Conflicte între obiective – apar atunci când
rezultatele urmărite sunt incompatibile;
b) Conflictele cognitive – apar atunci când ideile sau
gândurile sunt percepute ca fiind incompatibile;
c) Conflicte afective, în cazul în care sentimentele sau
emoţiile sunt incompatibile; adică, oamenii devin supăraţi unii
cu ceilalţi (de exemplu, atunci când un client afirmă că
produsul vândut nu este suficient de bun);
d) Conflicte procedurale, când anumite modalităţi de
realizare a obiectivelor (părţi componente dintr-un proces)
devin incompatibile sau nu sunt clar definite (de exemplu,
negocierile între administraţie şi sindicate adesea conţin
conflicte procedurale înainte de a începe, de fapt, negocierile;
părţile se pot afla în conflicte procedurale cu privire la cine va fi
implicat în negocieri, unde vor avea ele loc şi când se vor
desfăşura; interpretări diferite cu privire la organizarea unei
greve pot constitui un alt exemplu de conflict procedural).
II. Modurile în care situaţiile conflictuale sunt
percepute într-o organizaţie
Există trei viziuni diferite cu privire la percepţia existenţei
conflictelor într-o organizaţie: pozitivă, negativă şi neutră.
Percepţia pozitivă. Conflictul într-o organizaţie poate fi
perceput ca o forţă pozitivă. Nevoia de a rezolva conflictul poate
6

determina oamenii să caute modalităţi noi de gândire şi acţiune.
Procesul de rezolvare al unei stări conflictuale poate genera un
stimulent pentru o schimbare favorabilă în cadrul unei
organizaţii. Mai mult decât atât, căutarea de soluţii pentru
rezolvarea conflictului nu conduce numai la inovare şi
schimbare, ci aceasta poate face ca schimbarea să fie
acceptată mai bine de angajaţi. Principalele implicaţii pozitive
generate de existenţa situaţiilor conflictuale pot fi grupate în trei
categorii principale: a) efecte benefice asupra productivităţii; b)
măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor de muncă; c) realizarea de
schimbări organizaţionale.
Crearea unor stări conflictuale în procesul de adoptare a
deciziilor poate fi benefică (de exemplu, o problemă poate să
apară atunci când o dorinţă a grupurilor coezive pentru a ajunge
la un acord interferă cu luarea în considerare a variantelor
decizionale, în cazul deciziilor colective, sau de grup).
Percepţia negativă. Conflictul poate genera serioase
efecte negative şi complică eforturile pentru realizarea
obiectivelor. În loc de a orienta resursele organizaţionale, în
primul rând către realizarea obiectivelor dorite, ele sunt folosite
pentru gestiunea conflictului; acest lucru poate diminua volumul
de resurse disponibil, în special timpul şi banii. Gândurile, ideile
şi convingerile conflictuale, dacă sunt serioase pot conduce la
generarea de tensiuni, resentimente şi anxietate. Aceste
sentimente apar din ameninţarea că un conflict poate afecta
realizarea obiectivelor şi poate conduce la schimbarea
convingerilor personale; în felul acesta, după o perioadă de
timp, conflictul poate deveni greu de suportat.
Aşadar, conflictele profunde şi competiţia, acolo unde
cooperarea dintre muncitori este necesară, poate afecta
rezultatele în mod negativ. Presiunea pentru rezultate tinde să
accentueze preocuparea pentru obiectivele imediate şi
măsurabile – ca, de exemplu, cantitatea de bunuri produsă –
faţă de obiective mult mai importante, ca, de pildă, calitatea
produselor.
7

Când calitatea superioară a produselor este obiectivul
organizaţional principal, conflictul bazat pe competiţie constituie
o imprudenţă din partea organizaţiei.
Percepţia echilibrată. Majoritatea persoanelor au o
viziune echilibrată despre conflict. Ei recunosc că un conflict
poate uneori să fie dorit, iar în alte situaţii poate avea un efect
distructiv.

Conflict corespunzător

Pozitive

Consecinţele situaţiei
conflictuale

Echilibrate

Conflict redus

Conflict mare

Negative
Redusă

Medie

Înaltă

Intensitatea
Viziunea echilibrată a unui conflict

Axa verticală reprezintă consecinţele generate de un
conflict, de la rezultate negative (sabotaje, pierderea
angajaţilor foarte bine calificaţi, calitatea interioară a muncii şi
manifestarea stresului profesional), la rezultate pozitive
(creşterea motivaţiei şi a angajamentului salariaţilor, calitatea
superioară a muncii şi satisfacţia personală).
Axa orizontală indică intensitatea conflictului dintre
persoane sau a unuia intrinsec, specific unei persoane, ca fiind
cuprinsă de la o valoare scăzută la una ridicată. Linia punctată
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orizontală aproximează diviziunea între rezultatele pozitive şi
cele negative. Curba reprezintă relaţia generală dintre
consecinţele conflictului şi intensitatea conflictului. Aşa cum se
poate observa, oamenii şi organizaţiile pot să sufere din cauza
existenţei unei situaţii conflictuale prea mică sau prea mare.
Există patru nivele de conflict importante în cadrul
organizaţiilor: individual, de grup şi între grupuri, respectiv
interorganizaţional. Aceste nivele de conflict sunt, deseori,
dependente între ele; de exemplu, un angajat nemulţumit de
poziţia sa în organizaţie şi de veniturile pe care le obţine ar
putea acţiona în mod agresiv şi ostil faţă de colegii săi de
muncă, generând astfel conflicte interpersonale.
Conflictul individual sau intrapersonal apare la
nivelul unui individ şi, în principiu, cuprinde câteva forme de
conflict cognitiv sau de obiective. Conflictul de obiective apare
atunci când comportamentul unei persoane va genera
consecvenţe care sunt reciproc exclusive, sau prezintă
elemente incompatibile. Un absolvent de ASE ar trebui să se
decidă dacă se angajează într-o firmă de afaceri sau într-o
instituţie guvernamentală, această alegere generând
consecinţe mutuale exclusive. În plus, anumite posturi din
cadrul firmelor de afaceri sunt plătite mai bine, dar securitatea
locului de muncă este mai redusă decât în cazul instituţiilor
guvernamentale.
Există
trei
tipuri
principale
interpersonale generate de obiective:

de

conflicte

1. Conflict datorat existenţei unei dileme de abordare,
în care o persoană trebuie să aleagă între două sau mai multe
variante care generează consecinţe pozitive, ca, de pildă, să
opteze între două sau mai multe locuri de muncă, ce par să fie
la fel de atractive;
2. Conflict datorat existenţei unei dileme de evitare, în
care un individ trebuie să aleagă între două sau mai multe
variante care au rezultate negative (de exemplu, un angajat se
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poate confrunta cu posibilitatea de a fi transferat la o unitate
de producţie aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu,
sau să fie retrogradat pe un alt post);
3. Conflict datorat existenţei unei situaţii ambigue, în
care o persoană trebuie să decidă dacă se implică într-o
anumită acţiune care poate genera atât rezultate negative, cât
şi pozitive (de exemplu, acceptarea unui post bun într-o
localitate nedorită).
Conflictul intrapersonal poate să fie o consecinţă a
disonanţei cognitive, care se întâmplă atunci când indivizii
recunosc inconsistenţa atitudinilor, valorilor, ideilor şi a
comportamentelor lor. Existenţa de inconsistenţe substanţiale
şi recunoscute sunt percepute ca fiind stresante şi
inconfortabile pentru indivizi. Un anumit disconfort, în mod
obişnuit, motivează o persoană să reducă inconsistenţa
(disonanţa) şi să realizeze echilibrul.
Pe scurt, echilibrul se poate realiza prin: a) modificarea
gândurilor, a atitudinilor, valorilor şi a comportamentelor;
b) obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la problemele
care generează disonanţa.
Conflictul interpersonal vizează două sau mai multe
persoane care se percep ca fiind în opoziţie unele cu ceilalte
asupra preferinţei cu privire la rezultate (obiective), şi / sau
atitudini, valori sau comportamente. Altfel spus, un conflict
interpersonal apare atunci când o persoană, un grup sau un
departament dintr-o organizaţie frustrează pe ceilalţi în
procesul de atingere a obiectivelor propuse. În ceea ce
priveşte atitudinile, părţile aflate în conflict îşi cultivă antipatia
reciprocă şi se consideră reciproc nerezonabile.
Scopurile, normele, obiectivele şi criteriile de
performanţă ambigue constituie surse potenţiale de conflict. În
cazul ambiguităţii, regulile formale şi informale care generează
interacţiunile nu mai operează (de exemplu, dacă prin
lansarea unui produs mai bun şi mai ieftin pe piaţă se obţine o
scădere a vânzărilor, atunci angajaţii de la cercetare
dezvoltare vor da vina pe cei de la marketing, şi invers).
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Conflictul din interiorul grupului (intragrup) se referă
la disputa existentă între câţiva sau între toţi membrii grupului,
care, uneori poate afecta eficienţa şi procesele grupului.
Aceste conflicte ies mai bine în evidenţă atunci când liderul
grupului este înlocuit.
Conflictul dintre grupuri se referă la opoziţia şi ciocnirile
de interese dintre două sau mai multe grupuri. Aceste conflicte
se produc de mai multe ori în cazul relaţiilor dintre
management şi sindicate. Uneori, aceste conflicte sunt foarte
intense, de durată şi costisitoare pentru grupurile implicate.
Există trei tipuri principale de conflicte intergrupuri în
cadrul organizaţiilor, şi anume: conflicte verticale, conflicte
orizontale şi conflicte între personalul suport şi cel
executiv dintr-o organizaţie.
Conflictele verticale se referă la disputele care pot
apărea între diferitele nivele ierarhice dintr-o organizaţie. Astfel
de conflicte se produc atunci când superiorii încearcă să
controleze subordonaţii prea mult, iar aceştia se împotrivesc
acestor practici. Subordonaţii reacţionează, deoarece ei
consideră că un control prea dur din partea superiorilor încalcă
prea mult discreţia necesară locului de muncă. Conflictele
verticale pot apărea din cauza comunicării inadecvate,
existenţei unor conflicte de obiective sau a lipsei de consens
cu privire la perceperea informaţiilor şi a valorilor (conflict
cognitiv).
Considerăm că definirea ambiguă a obiectivelor
individuale şi derivate, lipsa de claritate în transmiterea
deciziilor, existenţa unor paralelisme între compartimente şi
posturi, imprecizia în stabilirea sarcinilor, autorităţii şi
responsabilităţii unor posturi sau a activităţilor, atribuţiilor din
unele compartimente, determină, încurajează tendinţa unor
grupuri de a câştiga teren în lupta pentru putere în defavoarea
altora, ceea ce duce inevitabil la conflicte.
Conflictul orizontal se referă la disputele dintre
grupurile de angajaţi aflate la acelaşi nivel ierarhic într-o
organizaţie. Acest conflict apare atunci când fiecare
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departament se străduieşte să-şi realizeze obiectivele
neglijând efectele produse asupra altor departamente. Aceste
obiective
pot
fi
incompatibile
cu
cele
specifice
departamentelor, generând astfel conflicte de obiective.
Atitudinile opuse angajaţilor din diferite departamente pot, de
asemenea, să conducă la o situaţie conflictuală.
Conflictul dintre personalul suport şi cel executiv se
referă la disputele asupra relaţiilor de autoritate. Majoritatea
organizaţiilor dispun de personal suport care asistă
departamentele de linie. Managerii de linie, în mod normal,
sunt responsabili pentru anumite procese care creează o parte
sau în totalitate bunurile şi serviciile unităţii economice.
Personalul suport acordă consultanţă sau asigură controlul
necesar ce solicită cunoştinţe tehnice de specialitate.
Managerii de linie dispun de specialişti, funcţionari,
consilieri ce furnizează personalul lor suport şi se află sub
autoritatea acestora legitimă. Managerii de linie, adesea,
consideră că responsabilii personalului suport reduc
autoritatea acestora asupra angajaţilor, iar responsabilitatea
acestora pentru rezultate rămâne nemodificată (autoritatea
percepută de ei este mai mică decât percep aceştia
responsabilitatea, datorită implicării personalului suport).
Conflictul de roluri se produce atunci când unei
persoane căreia i se atribuie un rol îi sunt transmise mesaje şi
sarcini pe care respectiva persoană le percepe ca
incompatibile între ele sau cu rolul ce a fost desemnat. Acest
tip de conflict apare atunci când organizaţia are o structură
ierarhizată, piramidală, în care o persoană sau un grup de
persoane distribuie rolurile salariaţilor din subordine.
Aceste conflicte pot fi de patru categorii:
a) Un conflict de roluri la nivel intrapersonal, ce
afectează decidentul – acesta dă ordine şi transmite mesaje
contradictorii care îi derutează pe angajaţi;
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b) Un conflict de roluri între decidenţi, când ordinele
date de aceştia contravin unul altuia şi creează derută între
subordonaţi;
c) Un conflict interroluri, când îndeplinirea unei funcţii
sau sarcini contravine unui alt rol al aceleiaşi persoane (de
exemplu, efectuarea în mod repetat a unor ore suplimentare,
la solicitarea şefului, afectează rolul de mamă al persoanei
respective, care nu-şi mai poate îndeplini îndatoririle familiale
normale);
d) Un conflict între convingerile şi valorile personale
şi sarcinile ce decurg din îndeplinirea rolului profesional în
organizaţie (de exemplu, obligaţia de a lucra sâmbăta pentru
un credincios adventist).
Toate aceste tipuri de conflicte antrenează la
persoanele vizate o atitudine agresivă, manifestări de ostilitate
în comunicare, realizarea deficitară a sarcinii trasate sau
dorinţa acestor persoane de a găsi căi de aplanare a
conflictului apărut.
III. Consecinţele conflictelor disfuncţionale
În timp ce conflictele funcţionale sunt motivante şi
generatoare de idei, favorabile înnoirii şi schimbării, conflictele
disfuncţionale conduc la o risipă de energie, de timp şi de bani,
rareori posibil de măsurat exact şi, mai ales, rareori
recunoscute ca o risipă de protagonişti. Consecinţele
conflictelor individuale disfuncţionale constau în: animozităţi,
resentimente, frică, agresivitate, insatisfacţie, frustrare,
absenteism, stres, randament scăzut şi, nu de puţine ori,
părăsirea locului de muncă.
La nivelul grupurilor, specialiştii în comportamentul
organizaţional relevă o serie de consecinţe ale conflictelor
disfuncţionale care pot fi grupate astfel:
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•

Modificări în interiorul grupului – de regulă,
aceste modificări se instalează ca urmare a continuării sau
escaladării unor conflicte acute ori cronice, fiind vizibile în:
- creşterea coeziunii grupului – conflictul,
ameninţările externe fac ca membrii grupului să abandoneze
temporar diferenţele de opinii şi să devină mult mai loiali
grupului; statutul de membru al grupului devine o ţintă de atins
deoarece oferă siguranţa puterii în număr; membrii grupului
sunt mai uniţi pentru a riposta atacului duşmanilor sau pentru a
ataca ei înşişi; se abandonează temporar diferenţelor de păreri
în cadrul grupului;
- riscul apariţiei unui lider autoritar – în mod
paradoxal, în timpul intensificării conflictelor externe, membrii
grupurilor refuză liderii democratici care practică stiluri
consultative şi reclamă un “lider puternic”;
- concentrarea asupra activităţii şi sarcinii
grupurilor – de regulă, în timpul conflictelor, membrii
grupurilor sunt mult mai exigenţi cu munca pe care o
desfăşoară; în acelaşi timp, atenţia către satisfacţia individuală
scade, orientarea fiind foarte puternică spre obiectivele şi
activităţile de grup prin care se pot apăra de duşmanii din
celălalt sau celelalte grupuri;
- amplificarea loialităţii – în condiţii de conflict
membrii grupului cer conformitate la normele şi regulile
grupului; întrucât obiectivele şi interesele grupului le
prevalează pe cele individuale, membrii grupului se aşteaptă la
o demonstraţie de loialitate prin abandonarea intereselor
proprii şi susţinerea prin comportamente adecvate a grupului;
se aplică fenomenele negative ale constrângerii de către grup;
astfel, menţinerea unor relaţii cu membrii grupului duşman de
către unii membrii poate fi considerată o lipsă de loialitate şi
sancţionată prin etichetare şi excludere.
Între grupurile aflate în conflict – apar, de asemenea,
o serie de consecinţe cu efecte negative la nivelul întregii
organizaţii, astfel:
14

• Percepţii eronate – în perioada conflictului în cadrul
fiecărui grup se instalează o serie de credinţe greşite. Fiecare
grup tinde să-şi exagereze şi îşi dezvoltă – prin persuasiune –
o opinie proprie privind importanţa pe care o deţine în bunul
mers şi chiar supravieţuirea organizaţiei. Performanţele sunt
supraestimate, orgoliile sunt activate, iar membrii grupului
sfârşesc prin a-şi construi o imagine deteriorată a realităţii.
Considerăm că nici un grup nu este mai important decât altul
şi că numai împreună pot realiza performanţele organizaţiei;
• Polarizarea părerilor, valorilor şi atitudinilor –
situaţia de concurenţă şi conflict oferă grupului ocazia de a-şi
exercita presiunea asupra celor care – prin ideile şi planurile
lor – se abat de la cele ale grupului. În comparaţiile dintre
propunerile, soluţiile, mentalităţile proprii cu cele ale grupului
inamic se pierde orice grad de obiectivitate deoarece grupurile
se identifică exclusiv cu ideile susţinute. Astfel, insuficienţele
proprii sunt prezentate în lumină favorabilă, în timp ce
propunerile celorlalţi sunt eliminate cu indignare pătimaşă.
Atunci când grupurile se întâlnesc în vederea tratativelor se
poate lesne observa că părţile comune sunt trecute cu
vederea, în timp ce diferenţele sunt permanent reliefate.
Particularităţile şi avantajele poziţiei proprii sunt scoase în
evidenţă, în timp ce ale inamicului sunt ignorate. Ca urmare,
are loc o concentrare a părerilor, valorilor şi atitudinilor. Potrivit
acestei polarizări există compartimente eficiente şi ineficiente,
secţii rentabile şi nerentabile, conducători competenţi şi
incompetenţi. Întrebarea care frământă grupurile este “pe ce
poziţie te situezi?” Gândirea polarizată duce la simplificarea
problemelor, la un stil de discuţii degradant. Rupţi de realitate,
oamenii nu mai urmăresc lichidarea conflictului, ci înfrângerea,
demolarea adversarului;
• Înrăutăţirea comunicaţiilor – este evidentă mai
ales în cazul în care realizarea sarcinilor prevede ca grupurile
respective să-şi furnizeze reciproc informaţii. Grupurile în
conflict tind să limiteze sau să filtreze informaţiile furnizate
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adversarului fără a conştientiza că asemenea atitudine are
consecinţe asupra altor sectoare şi, prin efect propagat, chiar
asupra propriilor performanţe.
IV. Managementul conflictului
După cum conflictului nu i se pot atribui în mod exclusiv
numai efecte negative, tot astfel nu se poate afirma că există
reţete perfecte de soluţionare a lor. În principiu, managementul
conflictului presupune mai multe modalităţi de abordare a
căror selecţie şi utilizare este condiţionată de o analiză
prealabilă a tipului de conflict, a conjuncturii specifice, precum
şi a posibilelor consecinţe ale soluţionării.
IV.1. Analiza principalelor metode de gestiune a
conflictelor intergrupuri
IV.1.1. Soluţionarea conflictelor la interfaţă
Această metodă presupune confruntarea între grupuri,
proces alcătuit dintr-o succesiune de acţiuni prin care părţile
aflate în conflict încearcă identificarea cauzelor şi găsirea
soluţiilor de eliminare a tensiunii. Succesul confruntării depinde
de existenţa următoarelor premise: a) cel puţin una din părţi
este conştientă de existenţa conflictului; b) cel puţin una din
părţi doreşte declanşarea conflictului; c) ambele părţi speră ca
prin acest proces să se soluţioneze diferendele.
Etapele confruntării sunt:
a) Recunoaşterea existenţei conflictului dintre un
individ sau grup şi alt, alţi indivizi, grupuri;
b) Decizia de confruntare, respectiv una din părţi
hotărăşte că tensiunea creată este destul de mare şi cauza
aflată în discuţie suficient de importantă pentru a justifica o
confruntare care este preferabilă evitării problemei;
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c) Confruntarea propriu-zisă, prin întâlnirea
opozanţilor şi discuţii libere se inventariază diferitele soluţii de
eliminare a conflictului. Chiar şi în această fază însă, una din
părţi poate nega existenţa conflictului sau îi poate micşora – în
mod intenţionat – gravitatea. Deseori, pentru rezolvare se
apelează la colaborare sau compromis.
În cazul în care conflictul nu se soluţionează în această
etapă este necesară parcurgerea următoarelor etape:
• Identificarea cauzei conflictului – prin aceasta
este necesară o comunicare liberă a părerilor, sentimentelor şi
temerilor legate de conflicte; se încearcă localizarea cauzelor
care au declanşat conflictul; în cazul în care nu se ajunge la o
înţelegere privind cauza conflictului, confruntarea continuă;
• Evaluarea rezultatului parţial şi a etapelor de
urmat – se inventariază punctele comune câştigate în
confruntare; se reiau discuţiile referitoare la cauza conflictului;
în cazul identificării cauzei se elaborează – de comun acord –
modalităţile specifice de reducere sau eliminare a cauzei
conflictului; în cazul în care părţile convin asupra soluţiei,
confruntarea şi-a atins scopul;
• Verificarea – după aplicarea soluţiei, ambele părţi
trebuie să verifice rezultatul periodic pentru respectarea celor
adoptate; această metodă este utilizată, în general, în
conflictele de anvergură mică – între indivizi sau grupuri mici,
generate de neînţelegerea unor probleme, în general, de
barierele de comunicare generate de limbaj.
IV.1.2. Metoda medierii conflictului
Aceasta presupune folosirea unor persoane neutre
care intervin între grupurile în conflict; poate fi folosită în
două variante, adaptate specificului derulării conflictului,
astfel:
a) Medierea prin reprezentanţi în care persoana
neutră se întâlneşte pe rând cu reprezentanţii fiecărui grup.
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Aceştia comunică exclusiv – în primele faze – prin mediator.
Mediatorul are un rol activ în identificarea motivelor conflictului,
a punctelor de consens şi a dezacordului. De asemenea, el
îndrumă reprezentanţii spre soluţii acceptabile ambelor
grupuri.
Atribuţiile mediatorului îi permit să asigure o gamă
largă de acţiuni, respectiv:
• Pregătirea discuţiilor comune – anterior discuţiei
comune cu reprezentanţii părţilor în conflict, mediatorul are
discuţii separate cu fiecare dintre ei, culegând şi transmiţând
informaţii, încurajându-i să fie obiectivi, pozitivi şi constructivi;
• Controlul discuţiilor şi menţinerea ordinii, în
timpul întrunirii comune;
• Stimularea
empatiei,
prin
încurajarea
reprezentanţilor să se situeze pe poziţia celuilalt şi să încerce
să o înţeleagă astfel;
• Eliminarea tensiunii – mediatorul canalizează
discuţiile astfel încât opozanţii să-şi exprime nemulţumirile
constructiv şi să se elimine tensiunea;
• Formularea propunerilor cu ajutorul informaţiilor
obţinute de la cei doi reprezentanţi şi prezentarea lor în
discuţia comună.
b) Medierea conflictului prin confruntare directă,
unde toţi membrii grupului sunt antrenaţi în rezolvarea
conflictului. Persoana neutră are rol mai puţin activ,
mărginindu-se la canalizarea discuţiilor, menţinerea ordinii şi
eliminarea tensiunilor.
Reprezentanţii grupurilor conduc întrunirile comune şi
dirijează grupurile către găsirea unor soluţii. Ei stabilesc:
• Obiectivele proprii şi cerinţele faţă de celălalt grup;
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• Regulile de bază ale întrunirilor comune,
succesiunea vorbitorilor grupului astfel încât să fie menţinută
ordinea şi coerenţa tratării problemelor în timpul convorbirilor;
• Ordinea în timpul întrunirilor şi limitarea
manifestărilor şi atitudinilor ostile;
• Procedurile de reducere a dezacordului şi căile de
depăşire a conflictului;
• Modalităţile de urmare a soluţiei adoptate în comun.
IV.1.3. Evitarea conflictului
Constă în retragerea din conflict sau în adoptarea
pasivităţii faţă de acesta. Angajaţii implicaţi nu fac nici o
încercare de a înţelege sau elimina cauza conflictului.
Conducătorul neagă existenţa conflictului când i se cere să-l
soluţioneze.
Deşi nu este o metodă foarte eficientă este relativ des
practicată, mai ales în cazul conflictelor dintre compartimente
interdependente. Din orgoliu ori din nemulţumire faţă de
statutul lor, membrii acestor grupuri formale refuză să
recunoască aceste interdependenţe. În mod tacit, între
grupurile organizate se va delimita un învingător şi unul sau
mai mulţi învinşi. Grupul învingător dobândeşte o mulţumire de
sine – mai ales când deţine această poziţie de mult timp – un
sentiment de superioritate, tendinţa de a-i ignora sau
devaloriza pe ceilalţi.
Grupurile învinse au tendinţa de a se retrage şi izola; îşi
reduc la minim contactele cu restul grupului; în interiorul lor se
restrânge libertatea de acţiune a fiecăruia. Toate contactele cu
grupul advers se realizează prin intermediul şefului; iniţiativele
sunt extrem de rare; membrii grupului lucrează numai pe bază
de instrucţiuni.
Aparenta linişte dintre grupuri este obţinută cu preţul
unor efecte negative asupra climatului şi moralului angajaţilor;
conflictul se transformă în realitate din acut în cronic.
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IV.1.4. Aplanarea conflictului
Spre deosebire de evitare în aplanare, unii angajaţi sau
unele grupuri renunţă la opiniile proprii, permiţând altora să
obţină ceea ce este important pentru ei. Divergenţele sunt
minimalizate în încercarea de a ajunge la o înţelegere.
Managerul preocupat de rezolvarea problemei decide care
este soluţia cea mai bună şi care se poate realiza cel mai
rapid.
IV.1.5. Compromisul
Compromisul este una din metodele cele mai
răspândite de soluţionare a conflictelor dintre grupurile care
solicită repartizarea sau împărţirea unor resurse. Se încheie
frecvent compromisuri atunci când resursele sunt insuficiente
şi când unul dintre grupuri nu este suficient de puternic pentru
a-i impune celuilalt condiţiile sale. Astfel, membrii grupurilor
opozante renunţă la o parte din propriile obiective pentru a
soluţiona conflictul.
Managerii care adoptă strategia compromisului obţin
concesii de la fiecare grup opozant, orientându-le către o
soluţie acceptată în comun. Este posibil ca această înţelegere
să nu satisfacă complet nici una din părţi; în acelaşi timp
acestea sunt de acord că soluţia aleasă este cea mai bună
pentru a stinge conflictul.
IV.1.6. Coexistenţa paşnică
Este o strategie pasivă, larg răspândită în organizaţii,
adoptată de grupurile care pun accent pe punctele comune şi
diminuează diferenţele. Dintr-un punct de vedere, poate fi
considerată o formă a izolării. Obiectivele şi normele unui grup
aflat în conflict cu ale altor grupuri sunt omise în mod tacit. Se
tolerează punctul de vedere al opozantului fără a se încerca
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influenţarea lui. Se poate constata chiar o colaborare în
domeniile în care obiectivele şi opiniile enunţate conţin note
comune, asemănări.
Specialiştii consideră, de exemplu, că vizitele de lucru
ale autorităţilor în diverse zone ale ţării, instituţii publice ori
întreprinderi nu reprezintă altceva decât o demonstraţie a
coexistenţei paşnice. Cu câteva săptămâni înainte de vizita
anunţată se încep pregătirile în teritoriu, ca şi-n organizaţiile
care urmează a fi vizitate. Se curăţă străzile, se renovează
clădirile; în întreprinderi se face ordine. Oficialităţile locale
repetă de câteva ori prezentarea rezultatelor spre a nu fi
surprinşi cu vreo întrebare. Vizita se desfăşoară într-o armonie
desăvârşită. Aspectele activităţii publice şi profesionale sunt
agrementate cu un cadru social ireproşabil.
Această metodă este practicată, de multe ori de
conducerea de nivel mediu şi inferior din organizaţii în cazul în
care a renunţat definitiv la speranţa de a influenţa în vreun fel
conducerea de nivel superior în procesul de adoptare a
deciziilor. Coexistenţa paşnică nu înseamnă o colaborare în
virtutea convingerii, ci pentru că puterea poziţiei nu permite un
alt mod de comportare, iar celelalte tipuri de putere se află la
un nivel redus.
IV.1.7. Colaborarea
Aceasta este o strategie mai puţin practicată, deoarece
presupune capacitatea de a depăşi încăpăţânările, orgoliile,
percepţia greşită a realităţii. Prin intermediul ei, grupurile îşi
acceptă reciproc obiectivele şi acţionează împreună pentru a
obţine cel mai bun rezultat. Identificarea şi soluţionarea
problemelor aflate la baza conflictului sunt condiţionate de
încrederea şi sinceritatea reciprocă. Managerul care se implică
în stingerea conflictului prin colaborare acţionează alături de
grupuri pentru a găsi cea mai bună soluţie.
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IV.1.8. Metoda negocierii conflictelor. Greşeli tipice
în negociere
Negocierea conflictelor aduce în discuţie şi capacitatea
individului de a se autocunoaşte şi de a interacţiona cu ceilalţi,
dezvoltând competenţe de comunicare interactivă. Uneori
însă, în negociere poate apărea şi tendinţa de manipulare a
persoanelor cu care se poartă negocierea.
A. Negocierea este un proces decizional între părţi
interdependente care nu au preferinţe identice. Elementele
unei negocieri eficiente sunt următoarele:
a) Adoptarea unei atitudini câştigător – câştigător
Această atitudine este o stare a inimii şi a minţii prin care se
caută constant un avantaj reciproc în orice interacţiune umană.
Această atitudine duce la adoptarea unor înţelegeri sau soluţii
care sunt avantajoase pentru ambele părţi implicate în
negociere.
b) Stabilirea de către fiecare parte implicată în
negociere a ultimei alternative avantajoase (U.A.A.)
Aceasta este alternativa faţă de care se judecă orice
propunere a părţii cu care se negociază. Ea reprezintă o
alternativă care aduce un avantaj minim unei anumite părţi
implicate în negociere; sau, în limbaj popular “ultimul preţ”.
U.A.A. este alternativa care-l fereşte pe negociator să
respingă o propunere care i-ar asigura un avantaj minim, sau
să accepte o alternativă care i-ar aduce pierderi. A negocia
fără a stabili U.A.A. înseamnă a bâjbâi în întuneric fără nici o
ţintă.
c) Identificarea zonei de negociere. Negocierea este
inutilă dacă părţile implicate nu au nici o bază comună. La
cealaltă extremă, negocierea nu este necesară dacă ambele
părţi sunt satisfăcute cu acelaşi rezultat.
Negocierea este necesară dacă există o zonă de
suprapunere a intereselor celor două părţi care negociază.
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Zona de negociere reprezintă decalajul dintre U.A.A. a
vânzătorului şi U.A.A. a cumpărătorului; este aria de
suprapunere a intereselor, unde acordul este posibil (de
exemplu în cazul tranzacţiei: vânzarea produsului “x” cu o
valoare apreciată 15000 lei – zona de negociere este între
15000 şi 12000 lei). Întrucât negociatorii păstrează secret
U.A.A. fiecare parte trebuie să estimeze care ar fi U.A.A. a
celeilalte părţi, conform capacităţilor empatice, intuiţiei şi
experienţei practice.
d) Valoarea adăugată prin negociere (V.A.N.)
Atitudinea câştigător – câştigător este valoroasă, dar uneori
dificil de aplicat pentru că valoarea adăugată prin negociere
este un proces care asigură o punte între atitudinea câştigător
– câştigător şi practică.
V.A.N. este un proces care se derulează în cinci
faze:
• Clasificarea intereselor – se identifică şi se
clasifică interesele în obiective şi subiective, de către cele
două părţi implicate în negociere. Obiectivul acestei faze este
de a găsi un teren comun ca o bază pentru negociere.
• Identificarea opţiunilor – fiecare parte oferă mai
multe opţiuni, pentru care urmează să se negocieze. În
această fază se crează baza valorică pentru negociatori,
întrucât fiecare opţiune se referă la bani, termene, riscuri,
drepturi, obligaţii.
• Proiectarea pachetelor de opţiuni – diversitatea
opţiunilor oferite în faza precedentă se combină în diferite
alternative, proiectând mai multe pachete de opţiuni, care se
negociază de cele două părţi. Ansamblul opţiunilor / pachetelor
de opţiuni măreşte valoarea acordului realizat prin negociere.
• Selectarea unui pachet de opţiuni – după ce se
analizează avantajele şi dezavantajele fiecărui pachet de
opţiuni, se va alege acela care aduce cele mai mari avantaje
pentru ambele părţi negociatoare.
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• Perfecţionarea tranzacţiei – acordurile realizate
între negociatori se consemnează în scris. Negocierea nu se
încheie decât atunci când între cele două părţi se soluţioneze
diferendele apărute; astfel, se măreşte valoarea tranzacţiei şi
se îmbunătăţesc relaţiile dintre părţi.
B. Greşeli tipice în negociere
Oricare negociator, chiar şi experimentat, poate greşi,
fie prin stabilirea unor obiective neadecvate situaţiei, fie din
necunoaşterea partenerilor. Este cunoscut că fiecare
negociere reprezintă, de fapt, o luptă între cele două părţi.
Pentru a-şi atinge scopul, fiecare parte recurge la trucuri
sau chiar la tehnici şi tactici de manipulare, care să-o situeze
pună într-o poziţie favorabilă. Amintim următoarele trucuri:
disconfortul creat partenerului prin mici incidente (răsturnarea
unui pahar, încurcarea hârtiilor, zgomote perturbatoare etc.),
plasarea într-un loc ce creează disconfort (prea aproape de
sursa de căldură sau de aerul condiţionat, cu faţa spre soare,
departe de sursa de lumină etc.).
Aceste trucuri pot să inducă partenerului o stare de
nervozitate sau de iritare atât de mare încât acesta să nu mai
dorească continuarea negocierii. Manipularea reprezintă
crearea, cu premeditare, a unei situaţii sociale pentru a
influenţa reacţiile şi comportamentul diferitelor persoane în
sensul dorit de manipulator. Utilizarea manipulării poate aduce
câştig pe termen scurt; pe termen lung s-ar putea însă ca
învingătorul de moment să piardă, lăsând timp partenerului săşi îmbunătăţească strategia pentru a-şi apăra mai bine
interesele.
Greşelile care pot fi făcute în timpul desfăşurării
negocierii:
• Abordarea negocierii pornind de la o idee
preconcepută, inexistenţa unui plan clar al problemelor
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abordate, ignorarea contextului în care se desfăşoară
negocierea sau a importanţei factorului timp;
• Formularea deficitară a obiectivelor, urmărirea unui
obiectiv prea general sau urmărirea obsesivă a unor obiective
nerealiste;
• Greşeli ale negociatorului, cum ar fi: adoptarea unei
poziţii rigide, neacceptând compromisuri, sau, din contră,
adoptarea unei poziţii exagerat de permisivă, făcând prea
multe concesii chiar de la început; necunoaşterea puterii
deţinute, a punctului, limitei până la care să negocieze, a
momentului când se încheie negocierea sau a autorităţii ce ia
decizia finală; ignorarea reacţiilor verbale şi mai ales
nonverbale ale partenerului de negociere; ignorarea posibilelor
puncte tari sau slabe ale partenerului; blocarea partenerului în
încercarea de a face prima ofertă; neascultarea atentă a
partenerului, nerăbdarea, agresivitatea.
O clasificare a celor mai frecvente greşeli pe care le
fac negociatorii este prezentată de J.M. Hiltrop şi S. Udall
(1999, apud Frujină, Teşileanu, 2002, pag. 114-117). Autorii
denumesc aceste abordări sindroame, acestea fiind
constituite din mai multe greşeli pe care le fac negociatorii
astfel:
•
•
•
•

Abordarea “sensului unic”;
Abordarea “câştig-pierdere”;
Abordarea “mersul la întâmplare”;
Abordarea “evitarea conflictului”.

Abordarea “sensului unic” – apare atunci când
negociatorii unei părţi cred că au găsit soluţiile optime pe care
vor să le impună părţii adverse. În astfel de cazuri, cu greu se
aşteaptă compromisuri, iar încheierea unui acord pare dificilă.
În timpul negocierii apar întreruperi frecvente ale celeilalte
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părţi, frustrări şi respingeri ale unor discuţii care nu sunt legate
de soluţia preconizată.
Abordarea “sensului unic” poate fi considerată şi tactica
“faptului împlinit” prin care, la începutul negocierii, sunt
prezentate condiţii şi documente care nu mai pot fi puse în
discuţie; sunt lăsate pentru discuţii doar aspectele minore.
Abordarea “câştig-pierdere” – se întâlneşte atunci
când negocierea este considerată o bătălie ce trebuie
câştigată cu orice preţ; nu se acceptă argumentele celeilalte
părţi, mai degrabă se aduc critici. Abordarea “câştig-pierdere”
se bazează pe autoritarism; negociatorul nu vede decât
interesele proprii şi nu ţine cont de interesele partenerului.
Dacă se ajunge la un acord, acesta este impus; cealaltă parte
este considerată “adversar”, “duşman”.
Abordarea “mersul la întâmplare” – apare atunci
când negociatorii nu pregătesc din timp negocierea. Ei nu
cunosc bine problema, nu au luat în calcul toate variantele
care pot apărea. Discuţiile sunt sterile şi, dacă se ajunge la o
înţelegere pe o anumită componentă, aceasta este foarte
repede abandonată. De regulă, negocierile de acest fel se
termină printr-o amânare a rezolvării problemelor.
Abordarea “evitarea conflictului” – apare atunci când
negociatorii nu doresc să rezolve cu adevărat, conflictul. Se
negociază aspecte neesenţiale, iar în legătură cu problemele
esenţiale se fac promisiuni nesincere. Stilul de negociere
dominant este cel de evitare; negociatorul nu doreşte nici
victoria, nici înfrângerea, ci o formă de neimplicare. Această
situaţie poate fi întâlnită atunci când: miza negocierii este prea
mică, problema neavând o mare importanţă; conflictul nu-l
priveşte direct pe negociator; conflictul nu se rezolvă la acest
nivel.
V. Alte modalităţi de stingere a conflictului
Aceste modalităţi vizează, în general, cadrul structurii
formale a organizaţiei. Prin intermediul acestora se încearcă
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eliminarea surselor de conflict cronic generate de proiectarea
defectuoasă a structurii, stabilirea incorectă a obiectivelor,
multiplicarea nivelurilor ierarhice, insuficienţa resurselor etc.
Amintim următoarele modalităţi:
• Modificarea variabilelor structurale, ceea ce
presupune schimbări în structura formală a organizaţiei.
Multiplicările, diversificările şi intensificările conflictelor
constituie un semnal sigur al ineficienţei sociale a structurii
organizatorice. Luarea în considerare a grupurilor informale,
studierea reţelelor de putere, a obiectivelor individuale, paralel
cu gradul şi sistemul de motivare, oferă soluţii de reproiectare
a structurii capabilă să diminueze tensiunile dintre indivizi,
grupuri, obiective generale şi interese personale.
• Amplificarea autorităţii reprezintă una din cele mai
vechi şi mai frecvente metode de rezolvare a conflictelor dintre
grupuri. Folosind această metodă, managerul rezolvă conflictul
cum crede de cuviinţă şi comunică grupurilor rezoluţia sa.
Subordonaţii aşteaptă, de obicei, decizia managerului chiar
dacă nu sunt de acord cu ea.
• Atribuirea
unor
obiective
extraordinare
grupurilor opozante, se bazează pe o canalizare a energiilor
negative spre obiective, atât de complexe, încât nu pot fi
rezolvate în exclusivitate de nici unul din grupuri.
Mai mult decât atât, realizarea obiectivelor solicită
competenţa profesională şi experienţa diferită a grupurilor în
conflict. O variantă a acestei modalităţi de rezolvare a
conflictului este identificarea unui duşman comun; din nou,
atenţia grupurilor este abătută de la conflict şi canalizată spre
un inamic comun, de exemplu, un competitor care a adus pe
piaţă un produs cu performanţe mai bune.
Desigur, metodele şi modalităţile prezentate nu sunt
singurele reţete de rezolvare a conflictelor. Ele pot fi
îmbogăţite cu o mulţime de alte variante, tehnici, reguli,
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condiţia de bază fiind însă aceea a adaptării la specificul şi
cerinţele fiecărei situaţii conflictuale în parte.
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COMPORTAMENTUL ÎN ECHIPĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ
Subcomisar Titus-Daniel Toma
Centrul Cultural al M.A.I.
Munca în echipă se caracterizează prin calitatea
oamenilor şi a relaţiilor interpersonale / organizaţionale pe care
le stabilesc. Aceasta presupune comunicarea deschisă,
onestă şi directă, capacitatea de a scoate la iveală problemele
şi de a rezolva conflictele, înţelegerea personalităţii, respectiv
a emoţiilor, sentimentelor celorlalţi.
Există situaţia în care 20 - 30 % din membrii unei echipe
să se lupte şi să reziste solicitărilor de schimbare
comportamentală. Unii membri ajung în cele din urmă foarte
buni şi obţin rezultate deosebite; alţii ajung să-şi găsească
locuri de muncă în medii tradiţionale.
Foarte devreme în procesul de formare a echipei,
membrii trebuie să definească, de comun acord, ce înseamnă
sau nu un comportament acceptabil. Atenţia scăzută acordată
funcţiilor relaţiilor din echipă reprezintă o cauză primară a
problemelor de mai târziu şi adesea împiedică echipa să se
maturizeze corect, să fie eficace.
I. Reguli comportamentale în echipă
Formarea echipei începe prin alcătuirea propriului cod
de conduită sau a listei ajută / obstrucţionează - un set de
comportamente acceptabile şi inacceptabile.
Codul de conduită este proiectat pentru:
• Construirea unor aşteptări comune şi înţelegerea între
membri;
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• Încurajarea iniţiativei;
• Mărirea capacităţii de autoconducere a echipei;
• Asigurarea de înregistrări scrise ale îndrumărilor;
• Îndrumarea eficientă a noilor membri;
• Modificarea comportamentală în sens pozitiv, de
creştere a randamentului individual / echipei.
Observatorii de proces sunt „gardienii” respectării
codului, putând evidenţia în orice moment comportamentele
contraproductive, respectiv să invoce respectarea listei, atunci
când se impune, de preferat, în timpul desfăşurării unei
şedinţe de lucru. În primele etape de formare a echipei, lista
ajută / obstrucţionează trebuie analizată (la fiecare opt
săptămâni) şi discutată de către echipă în mod regulat.
Aşadar, elementul esenţial al muncii în echipă îl
constituie faptul că toţi membrii sunt încurajaţi să se
exprime într-o manieră deschisă, onestă şi directă,
recunoscând interdependenţa constructivă a acestora
(sunt total excluse comportamentele distructive de genul
bârfei, discreditării, dezinformării, intoxicării informative,
influenţării sau manipulării).
Atribuirea rolurilor în echipă
Rolurile în echipă trebuie atribuite şi / sau clarificate de
la început în cadrul unei şedinţe. O echipă eficace le permite
membrilor săi să fi flexibili în exercitarea rolurile atribuite.
Flexibilitatea poate fi încurajată prin rotaţia sarcinilor,
responsabilităţilor şi a grupurilor de lucru.
Responsabilităţile administratorului, coordonatorului,
(chiar liderul echipei):
• Transmite în timp adecvat informaţii, cunoştinţe şi
atitudini indicate membrilor echipei;
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• Interpretează şi aplică politici, specificaţii de lucru şi
ordine de lucru pentru echipă;
• Îndrumă membrii echipei pentru rezolvarea eficace a
anumitor sarcini de muncă şi evaluează rezultatele;
• Încurajează echipa pentru a descoperi soluţii
alternative, operative de rezolvare a sarcinilor trasate;
• Construieşte
canale
de
comunicare
între
departamente şi elimină duplicarea eforturilor inutile;
• Promovează comportamentul corect în echipă; ajută
la optimizarea climatului psihoafectiv al echipei, modelând
atitudinile;
• Promovează autodisciplina printre membrii echipei;
• Încurajează asumarea de riscuri de către membrii
echipei prin confruntarea ideilor în grup;
• Sprijină obiectivele echipei în faţa partenerilor interni
şi externi;
• Pune în aplicare şi răsplăteşte comportamentul
adecvat în echipă;
• Detectează şi înlătură problemele echipei în domeniile
de expertiză;
• Comunică conducerii unităţii progresul realizat de
echipă;
• Este mediator în timpul conflictelor din cadrul echipei
şi contribuie decisiv pentru a se adopta soluţii din care să
câştige toţi cei implicaţi;
• Ghidează şi formează direcţia spre o cultură de
echipă.
Administratorii cunosc cea mai mare schimbare de rol în
timpul tranziţiei spre echipe şi sunt cei care au cel mai mult
nevoie de instruire pentru a câştiga încrederea în noul rol. Aici
managementul joacă un rol important ajutându-l pe
administrator să facă faţă pierderii de putere şi control.
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Responsabilităţile
consilierului
(coordonatorul calităţii, al dezvoltării echipei):

echipei

• Dezvoltă şi comunică scopul echipei astfel încât
acesta să fie clar înţeles de toţi membrii;
• Asigură asistenţă la început, retrăgându-se pe măsură
ce echipa se maturizează;
• Analizează obiectivele echipei pentru a se asigura că
acestea pot fi atinse şi îndeajuns de motivate pentru a acoperi
nevoile organizaţionale;
• Ajută la obţinerea cooperării şi sprijinului necesar
atingerii obiectivelor echipei;
• Urmăreşte procesul realizărilor echipei; ajută la
atingerea scopurilor şi ajută la rezolvarea problemelor atunci
când este necesar;
• Identifică resursele necesare (oameni, timp, bani,
materiale, spaţii) şi se asigură că acestea sunt disponibile;
• Determină standardele de performanţă şi cum vor fi
măsurate rezultatele;
• Ajută la rezolvarea conflictelor din cadrul echipei;
• Ajută facilitatorul echipei şi observatorii de proces,
făcându-le cunoscute considerente interdepartamentale.
Responsabilităţile facilitatorului:
• Programează, aranjează şi conduce şedinţele;
• Pregăteşte şi distribuie ordinea de zi înainte de
şedinţa de lucru şi se asigură că aceasta este respectată;
• Clarifică scopurile şi ajută echipa să identifice
obiectivele;
• Se asigură că toate funcţiunile echipei sunt atribuite
anumitor membri ai echipei;
• Îi încurajează pe toţi să participe la discuţii;
• Face o recapitulare şi organizează ideile analizate
pentru a obţine angajamentul;
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• Identifică subiectele comune din discuţii pentru a
menţine direcţia discuţiilor;
• Adresează întrebări pentru a clarifica ideile şi
reformulează dacă membrii sunt confuzi;
• Testează pentru a găsi consensul prin formularea
propoziţiei care pare a fi decizia echipei;
• Ajută membrii în tratarea conflictelor din cadrul echipei
într-o manieră constructivă;
• Se alătură observatorilor de proces în identificarea
comportamentelor care interferează cu lucrul echipei;
• Ajută echipa în a delimita domeniile în care există
acordul comun şi contribuie la înlăturarea dezacordurilor;
• Modelează standardele de performanţă, ascultarea
activă şi comportamente ce creează încrederea;
• Insuflă simţul de răspundere tuturor membrilor
echipei;
• Îi informează în mod regulat pe administrator şi
consilierul echipei asupra progresului obţinut;
• Protejează dreptul membrilor echipei de a avea şi de
a-şi exprima diferite puncte de vedere;
• Încurajează echipa să dezbată toate punctele de pe
ordinea de zi;
• Încurajează gândirea critică constructivă prin
provocarea discuţiilor în cadrul echipei;
• Încurajează integrarea noilor membri;
• Rămâne neutru asupra problemelor care pot să apară
între membrii echipei.
Stilul de conducere participativ este necesar în cadrul
unei echipe eficace. Toţi membrii echipei trebuie să-şi dezvolte
aptitudini de conducere. Facilitatorul nu trebuie nici să domine
echipa, nici să decidă de unul singur care sunt regulile echipei.
Cel puţin doi oameni pot fi desemnaţi ca observatori de
proces pentru echipă; alternativ, observatorii de proces pot fi
aleşi la începutul fiecărei şedinţe. Cu toate acestea, fiecare
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membru al echipei este încurajat să-şi asume acest rol după
cum este nevoie.
Observatorii de proces utilizează adesea un semn
vizual (o foaie roz, o eşarfă)pentru a atrage atenţia
facilitatorului. Observatorii de proces utilizează lista ajută /
obstrucţionează a echipei pentru a menţine relaţii productive în
echipă.
Responsabilităţile observatorului de proces:
• Păstrează lista ajută / obstrucţionează în ceea ce
priveşte echipa;
• Ajută facilitatorul, dacă este cazul, pentru a purta
discuţii direct la obiect;
• Scoate în evidenţă comportamentele individuale /
echipei sau problemele ascunse care obstrucţionează
eficacitatea procesului productiv;
• Încurajează participarea totală a membrilor şi
atenţionează atunci când aceasta nu există;
• Pune în discuţie idei noi pentru rezolvarea
problemelor; foloseşte întrebări de angajare pentru a motiva
echipa;
• Observă şi raportează sprijinirea de către echipă a
regulilor deja aprobate de comun acord;
• Reliefează probleme şi / sau conflicte, ajutând la
rezolvarea lor;
• Evaluează procesele echipei;
• Încurajează ascultarea;
• Discută cu facilitatorul după şedinţă, recomandându-i,
dacă este cazul, direcţii de îmbunătăţire a activităţii echipei.
Responsabilităţile scribului sau grefierului:
• Întocmeşte procese verbale pentru echipă şi
realizează copii ale originalelor pentru a le distribui membrilor
echipei.
• Pregăteşte procese verbale care se referă la:
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- Subiecte de discuţie şi puncte de vedere generale
exprimate;
- Decizii ale echipei şi puncte de acţiune (sau sarcini
atribuite);
- Persoana responsabilă pentru îndeplinirea sarcinii;
- Termenul limită.
Responsabilităţile persoanei „care ţine ceasul”:
• Ajută la stabilirea limitelor de timp pentru punctele din
ordinea de zi şi pentru pauze;
• Monitorizează timpul pentru discuţii şi avertizează
echipa cu cinci minute înainte de sfârşitul fiecărui segment de
timp.
Responsabilităţile membrilor echipei:
• Se pregătesc înaintea şedinţei de lucru;
• Se prezintă, conform orei stabilite, la şedinţele echipei
programate în mod regulat; participă la discuţiile echipei şi
oferă sugestii atunci când este cazul;
• Îşi exprimă opinia asupra subiectelor dezbătute;
• Îndeplinesc sarcinile de lucru stabilite de către echipă;
• Încearcă să îmbunătăţească munca şi calitatea
acesteia la nivelul echipei;
• Caută ajutor sau resurse în exteriorul echipei, atunci
când aceasta nu poate rezolva o anumită problemă în mod
autonom;
• Rămâne proactiv atunci când lucrurile nu merg bine
pentru echipă;
• Desfăşoară şi muncă suplimentară, atunci când este
necesar, pentru a se asigura că echipa îşi îndeplineşte sau
depăşeşte obiectivele;
• Contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei;
• Ajută la monitorizarea rezultatelor eforturilor echipei;
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• Participă cu idei şi opţiuni pentru rezolvarea
problemelor echipei;
• Serveşte ca facilitator, observator de proces, scrib,
„ţine ceasul”, sau alt ajutor, după cum este nevoie;
• Sprijină deciziile luate în consens ale echipei.
Responsabilităţile expertului în domeniul de interes:
• Este expert într-un anumit domeniu (de vânzări,
rebuturi, inventar, transport);
• Colectează şi adună date; identifică anumite cauze
ale diversităţii;
• Strânge informaţii de la alţi experţi sau echipe;
• Conduce discuţiile cu privire la îmbunătăţiri ale
procesului muncii.
II. Comportamente acceptabile în echipă:
• Realizarea unor declaraţii de genul „eu”, precum sunt
„eu simt,” „eu cred,” „eu am nevoie”;
• Ascultarea activă pentru a promova comunicarea în
două sensuri;
• Respectarea nevoilor, sentimentelor şi drepturilor
celorlalţi, permiţându-le să nu fie de acord;
• Distribuirea informaţiilor şi a expertizei în mod deschis.
Pe de altă parte, membrii echipei pun mari dificultăţi
atunci când manifestă comportamente care nu ajută la
eforturile echipei ca întreg.
Comportamente inacceptabile în echipă:
• Refuzul de a lăsa la o parte nevoile, programul
personal şi de a lucra cu colegii;
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• Utilizarea agresivă a cuvintelor „întotdeauna” sau
„niciodată” pentru a-i intimida pe ceilalţi membri;
• Adoptarea unei atitudini negative cu privire la
schimbare, la oameni şi la formarea echipei în general;
• Scoaterea în evidenţă a unei nevoi sau preferinţe
puternice, de a fi mai degrabă „starul” decât parte a
colectivului;
• Judecarea pripită şi excesivă a celorlalţi, lăsând la o
parte examinarea propriul comportament.
Formarea echipei necesită schimbarea prejudecăţilor cu
privire la colegi. Adesea organizaţiile tradiţionale stabilesc
reguli care sugerează că angajaţii nu vor fi oneşti, vor fura, vor
fi nerespectuoşi, vor trişa şi-şi vor satisface numai propriile
nevoi. Conform culturii de formare a echipei, membrii acesteia
trebuie să fie oneşti, direcţi, receptivi, să se ajute reciproc şi să
fie interesaţi să îndeplinească bine sarcinile. La început,
subiecţii vor trebui să-şi schimbe propriile prejudecăţi, principii
greşite, pentru a-şi modela pozitiv comportamentul.
Schimbări de comportament
Munca în echipă devine dificilă mai ales atunci când
membrii recunosc că fiecare dintre ei va trebui să-şi schimbe
unele atitudini negative. Cea mai puternică rezistenţă se va
înregistra atunci când ziua schimbării se apropie. Scuzele,
procrastinarea, învinuirea şi simularea ignoranţei sunt doar
câteva dintre tacticile de blocare pe care membrii le vor utiliza.
Schimbări critice de comportament
• Învaţă să ia cuvântul în grupuri;
• Îşi iau responsabilitatea pentru propriile idei / acţiuni;
• Învaţă să-şi formuleze o opinie;
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• Recepţionează şi exprimă sentimente pozitive şi
negative;
• Spun nu;
• Răspund la critici;
• Fac cereri de autoritate;
• Negociază pentru ceva dorit.
Schimbări
critice
administratorului:

de

comportament

ale

• Este dispus, atunci când se impune, să împartă
puterea şi responsabilitatea;
• Propune teme pentru discuţii;
• Adresează întrebări;
• Îi ascultă pe subalterni;
• Rămâne receptiv la nevoile oamenilor şi ale membrilor
echipei.
Schimbări critice de comportament ale managerului:
• Are răbdare şi trage concluziile care se impun în
situaţii critice;
• Acceptă descentralizarea luării deciziilor;
• Consideră că subalternii au idei bune;
• Este dispus să implementeze sugestiile echipei ori de
câte ori este posibil;
• Recunoaşte şi încurajează realizările echipei;
• Este înţelegător cu procesul de construire a echipei.
Există fenomenul psihosocial de „împingere-tragere”
atunci când echipa experimentează noi comportamente. Oricât
de mult am dori o schimbare în comportamentul altcuiva
(împingerea), noi ne opunem (tragerea) deoarece dinamica
relaţiilor va trebui de asemenea să se schimbe odată cu
schimbarea comportamentului interlocutorului.
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III. Drepturile şi aşteptările membrilor echipei
Este de ajutor echipei să întocmească o listă a
drepturilor membrilor. Acestea pot fi afişate pentru a pune în
aplicare comportamentul dorit.
Drepturile tipice sunt:
• Avem dreptul să ne sprijinim reciproc din punct de
vedere emoţional chiar dacă nu suntem de acord cu toţi colegii
din punct de vedere profesional;
• Avem dreptul să criticăm constructiv ideile, nu şi
colegii;
• Avem dreptul să spunem ceea ce credem, indiferent
dacă ceilalţi sunt sau nu de acord;
• În situaţia apariţiei conflictelor, avem obligaţia să
învăţăm din acestea şi să ne perfecţionăm;
• Avem dreptul de a ne aştepta de la colegi să încerce
să nu mai evite, ci să trateze aceste conflicte;
• Avem dreptul de a ne aştepta de la colegi să participe
şi să muncească efectiv;
• Avem dreptul de a ne aştepta la recunoaşterea faptului
că toţi suntem egali; ideile nici unui coleg nu sunt mai
importante decât ale altuia, ci toate vor fi luate în calcul pentru
îndeplinirea operativă a sarcinii de muncă;
• Avem dreptul de a ne aştepta ca oamenii să-şi lase
„puterea” la „uşa” echipei (de exemplu poziţia şi titlul);
• Avem dreptul să ne exprimăm emoţiile şi sentimentele
fără a ni se spune că „ar trebui” să simţim altfel;
• Avem dreptul de a ne aştepta ca procesul de coeziune
să se desfăşoare în timp şi că se pot face greşeli care trebuie
remediate.
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Aşteptările membrilor echipei
Adesea, membrii echipei îşi dezvoltă aşteptări
nerealiste cu privire la procesul construirii echipei. Aşteptările
trebuie reliefate, discutate şi evaluate în mod regulat pentru a
se evita dezamăgirea.
Aşteptări realiste
• Membrii echipei se vor apuca serios de treabă şi vor fi
de ajutor atunci când li se va cere;
• Procesul de coeziune început trebuie, odată cu
trecerea timpului, să evolueze;
• Toţi cei din organizaţie vor fi afectaţi de trecerea la o
cultură de echipă;
• Lucrurile merg mai prost decât au mers vreodată (în
etapele de început ale echipei);
• Toţi sunt stresaţi şi încordaţi;
• Nu ne vom mai întoarce niciodată la vechiul stil.
Aşteptări nerealiste
• Membrii echipei se vor apuca serios de treabă şi vor fi
de ajutor fără a li se cere ajutorul;
• Totul va fi minunat;
• Toţi ne vom sprijini reciproc asupra tuturor
problemelor;
• Nimeni nu va mai fi concediat;
• Cineva se va ocupa de cafea fără să i se fi cerut.
Uneori nivelul neînţelegerilor poate fi de-a dreptul
surprinzător. De exemplu, un agent economic a concediat un
angajat ineficient al unei echipe de muncă, fără a anticipa
reacţia personalului. Aparent, membrii echipei presupuneau că
nimeni nu va mai fi concediat într-un mediu de echipă. Deşi
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nimeni nu a putut să identifice originea acestei presupuneri, au
fost necesare discuţii şi explicaţii considerabile pentru a potoli
furia.
Comportamentul membrilor echipei
Nu se aşteaptă de la membrii echipei să aibă
comportamente de echipă perfecte de la început. Mai degrabă,
aceştia trebuie să arate dorinţa de a explora noi moduri de
abordare.
Comportamente de ajutor ale membrilor
• Voinţa de a participa, de a contribui cu idei şi de a
stabili obiective;
• Voinţa de a se sprijini pe şi de a învăţa de la ceilalţi
membri ai echipei;
• Voinţa de a comunica în mod eficace;
• Voinţa de a împărţi cu ceilalţi şi de a aprecia diferitele
idei;
• Voinţa de a lua în considerare si alte puncte de
vedere;
• Voinţa de a amâna judecata;
• Voinţa de a tolera confuzia;
• Voinţa de a căuta alternative cu care să fie toţi de
acord;
• Voinţa de a sprijini şi de a pune în aplicare deciziile
echipei.
Atunci când asigură feed-backul celorlalţi cu privire
la impactul comportamentului lor asupra echipei, membrii
echipei ar trebui:
• Să descrie, mai degrabă decât să judece;
• Să fie specifici, mai degrabă decât să fie generali;
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• Să fie conştienţi de importanţa sincronizării;
• Să ia în considerare atât nevoile lor, cât şi pe cele ale
celor care îi ascultă;
• Să sugereze remedii sau noi comportamente;
• Să verifice pentru a se asigura că ceea ce au spus a
fost clar înţeles;
• Să verifice pentru a vedea dacă ceilalţi sunt sau nu de
acord.
Există anumite comportamente care sunt considerate a
fi contraproductive oricăror eforturi ale echipei şi care nu
trebuie să fie tolerate.
IV. Comportamente distructive şi constructive ale
membrilor echipei de muncă:
1. Atacarea personalităţii. Redirecţionaţi concentrarea
colegului către o problemă sau chestiune legată de
performanţă şi departe de atributele personale.
2. A fi de acord cu toate. Spuneţi-i colegului să joace
rolul avocatului diavolului şi să exprime punctul de vedere
opus.
3. Inconsecvenţa. Căutaţi să clarificaţi toate
inconsecvenţele aparente spunând simplu „Sunt derutat.”
4. Determinarea comportamentului altora. Amintiţi
colegului care spune „O să vă placă ideea asta” să vorbească
în nume propriu; gândiţi-vă să reliefaţi această „determinare.”
5. Schimbarea subiectului fără nici un motiv. Punctaţi
nevoia de a vă întoarce la ordinea de zi; sugeraţi punerea
noilor subiecte de discuţie pe ordinea de zi pentru mai târziu.
6. Sporovăiala. Opriţi discuţiile dintre membrii care nu
aduc nici un beneficiu echipei; facilitatorul poate întreba:
„,Doriţi să contribuiţi cu ceva?”
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7. Plângerile. Solicitaţi-i colegului să-şi exprime
îngrijorările; spuneţi-i că negativismul obstrucţionează întreaga
echipă şi întrebaţi-l „Ai vreo idee?” Daţi răspunsul şi acordaţi-i
sprijinul.
8. Criticile. Discutaţi nemulţumirile şi acuzaţiile în
şedinţă şi vedeţi dacă sunt justificate. Dacă sunt, faceţi
schimbări în sensul rezolvării acestora; dacă nu sunt
justificate, amintiţi-i colegului că procesul de muncă al echipei
este obstrucţionat de critici.
9. Manifestarea furiei. Opriţi procesul de producţie, luaţi
act de prezenţa furiei şi întrebaţi care este cauza acesteia.
10.
Manifestarea
superiorităţii
/
dominaţiei.
Recunoaşteţi valoarea realizărilor colegului şi direcţionaţi
procesul spre implicarea întregii echipe.
11. Angajarea în activităţi care distrag atenţia.
(mâzgălitul, scrierea de memorii, efectuarea altor activităţi şi
manifestarea altor semne de lipsă de interes). Solicitaţi
părerea colegului cu scopul de a-l aduce înapoi în cadrul
procesului productiv.
12. Evadarea (preluarea convorbirilor telefonice etc.).
Întrebaţi colegul dacă există un moment mai bun pentru a vă
întâlni ca atunci să acorde toată atenţia echipei.
13. Explicarea comportamentului vorbitorului.
Vorbitorul poate declara „Îmi voi explica propriul
comportament” sau alt coleg îi poate reaminti membrului
echipei să vorbească numai despre comportamentul sau
opiniile sale.
14. Darea frecventă din cap. Colegul nemulţumit poate
fi întrebat de ce nu este de acord.
15. Interpretarea problemelor majore. Încurajaţi echipa
să cerceteze dificultăţile şi cauzele lor.
16. Pierderea timpului. Redirecţionaţi atenţia colegului
înapoi spre procesul productiv.
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17. Despicarea firului în patru. Arătaţi că s-a ajuns la
un consens şi direcţionaţi procesul mai departe.
18. Întreruperea. Stabiliţi reguli stricte şi aveţi grijă ca
membrii să vorbească unul câte unul.
19. Luarea deciziilor fără înştiinţarea echipei.
Dezaprobaţi această metodă; reamintiţi membrilor despre
importanţa implicării echipei în procesul de luare a deciziilor.
20. Interpretarea eronată (declararea eronată a ideilor
sau a sugestiilor de către observatorii de proces sau
facilitator). Fiţi hotărâţi în ceea ce priveşte propriul punct de
vedere.
21. Lipsa repetată de la şedinţele de lucru.
Observatorii de proces sau facilitatorul pot întreba de ce;
vedeţi dacă există o problemă (prea ocupat sau lipsa de
interes). Redefiniţi conceptul de echipă; menţionaţi avantajele
lucrului în comun; punctaţi câteva dintre comportamentele
pozitive în relaţia cu echipa.
22. Neterminarea sarcinilor la timp. Întrebaţi colegul
dacă are nevoie de ajutor; daţi-i acestuia o a doua şansă de
a-şi îndeplini sarcina sau permiteţi-i să se retragă; discutaţi
despre răspunderea personală.
23. Neefectuarea muncii într-un mod responsabil.
Vorbiţi cu colegul şi clarificaţi aşteptările; fixaţi standarde de
calitate despre cum trebuie făcută munca de către toţi membrii
echipei.
24. Neparticiparea la luarea deciziilor echipei.
Observatorii de proces sau facilitatorul vorbesc cu colegul şi îl
întreabă dacă există vreo problemă, căutând implicarea
acestuia în procesul de luare a deciziilor.
25. Acordarea unei atenţii scăzute procesului de
producţie. Atenţionaţi asupra faptului că fiecare membru
trebuie să fie interesat să-şi execute foarte bine sarcinile
încredinţate.
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26. Discreditarea. Întrebaţi colegul de ce susţine acel
punct de vedere; solicitaţi colegului să contribuie mai degrabă
cu informaţii şi cu opinii, decât cu judecăţi.
27. Prejudecăţile. Nu formulaţi o concluzie înainte de a
avea toate datele problemei; faceţi-vă cunoscute sentimentele;
cereţi implicarea şi obţinerea de rezultate.
28. Pretinderea că nu înţelegi pentru a evita să iei
parte la luarea deciziei. Întrebaţi colegul ce poate să participe
la luarea deciziilor; nu permiteţi abdicarea colegului.
29. Apariţia unor speranţe false. Fixaţi aşteptări
realiste.
30. Căutarea simpatiei. Reliefaţi comportamentul
întrebându-vă colegul dacă are nevoie de ajutor.
31. A vedea o singură direcţie de rezolvare a
problemei. Solicitaţi colegului să analizeze şi alte posibilităţi
de rezolvare.
32. Rezolvarea problemelor altora. Încurajaţi-vă
colegul să caute singur soluţii.
33. Vorbirea cu „trebuie”. Redirecţionaţi concentrarea
către ceea ce urmează să se facă în condiţiile reale date.
34. Sugerarea relaţiilor între subiecte atunci când
acestea nu sunt evidente. Solicitaţi colegului să explice cum
vede el legătura dintre subiecte.
35. Vorbirea excesivă. Solicitaţi colegului să expună pe
rând problemele.
36. Retragerea. Solicitaţi tuturor membrilor membrilor
echipei să prezinte opinii.
Unul dintre modurile clasice folosite de membrii echipei
pentru a rezista la schimbare sau pentru a întârzia o decizie
dificilă este să utilizeze diferite comportamente de subminare.
Echipele nou formate sunt în mod special vulnerabile la astfel
de comportamente şi pot avea nevoie de ajutorul specialiştilor
cu experienţă în tratarea comportamentelor.
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Comportamente în echipa care...
Ajută

Obstrucţionează

Fii punctual / fii pregătit

Este critic, negativ

Participă, oferă-te voluntar
Angajează-te în comunicări
deschise, oneste
Ascultă pentru a înţelege;
vorbeşte pentru a fii înţeles
Respectă programul de lucru
Construieşte pe ideile altora
Fii optimist/pozitiv cu privire la
echipă
Critică ideile, nu membrii
Fii lider (atunci când este
nevoie) fără a-l ameninţa pe
facilitatorul formal
Fă lucrurile pe care le promiţi

Atacă personalitatea
Domină

Fii atent, receptiv, ia
problemele în serios
Fii bine crescut, onest, de
încredere
Spune ceea ce gândeşti /
simţi
Asumă-ţi riscul
Utilizează expresii şi gânduri
cu „noi”
Sprijiniţi-vă între voi
Manifestă-ţi angajamentul de
a face lucrurile să meargă
Arată că ai simţul umorului

Se angajează în împrejurări şi
stereotipuri
Este manipulativ
Trece de la un subiect la altul
Maschează declaraţiile în
spatele unor întrebări
Interpretează în mod selectiv
Este de acord cu toate opiniile
Evită luarea de decizii prin
sarcasm
Caută simpatia interesat
Exprimă inutilitatea,
resemnarea sau neajutorarea
Se retrage din punct de
vedere psihologic
Exprimă o stare de plictiseală
/ nu este atent
Se foloseşte de prejudecăţi
Nu este receptiv
Utilizează expresii cu „voi”
Nu comunică, cooperează sau
participă
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Fixează obiective / termene
de realizare realiste
Stabileşte roluri clar definite
Distribuie munca în mod egal

Judecă oamenii şi mai puţin
ideile
Nu ascultă (se angajează în
conversaţii paralele)
Desfăşoară alte activităţi care
distrag atenţia

Comportamentul facilitatorului
Capacitatea de a facilita se dezvoltă odată cu
experienţa şi prin instruire. În mod tipic, facilitatorii găsesc
primele câteva şedinţe a fi dificile. Unul dintre beneficiile rotirii
rolului de facilitator este acela că membrii echipei au tendinţa
să fie mai puţin critici atunci când ştiu că va veni destul de
curând şi rândul lor.
Comportamente de ajutor ale facilitatorului
1. Menţinerea interesului. Adoptă o poziţie vioaie a
corpului, scoţând în evidenţă expresii faciale şi gesturi care
arată un interes activ asupra echipei şi asupra progreselor
făcute. Ascultă activ şi este atent la ceea ce comunică
participanţii. Este atent la comportamentul verbale şi
nonverbale ale celorlalţi, precum sunt tonul vocii, pauzele,
gesturile, expresiile feţei şi poziţia corpului.
2. Confruntarea. Confruntă comportamentele inadecvate
precum sunt răspunsurile şi declaraţiile de etichetare sau de
judecare, mai ales dacă este atacată personalitatea unui individ.
3. Corectarea. Verifică comportamentul inadecvat al
membrilor echipei şi susţineţi comportamentele productive ori
de câte ori este posibil.
4. Evaluarea. Rezumă ce s-a întâmplat în echipă până
la un moment dat; evaluează deciziile echipei.
5. Modelarea. Fixează standardul de comportament
pentru echipă; demonstrează încredere, deschidere şi
coeziune, precum şi concentrare pentru atingerea obiectivelor.
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6. Observarea nevoilor echipei. Micile perioade de
linişte sau activităţile speciale pot fi de ajutor, dând membrilor
timp pentru a prelucra informaţiile.
7. Oferirea sprijinului. Sprijină declaraţiile celorlalţi
punând întrebări deschise şi încurajând tolerarea noilor idei.
8. Stimularea. Utilizează întrebările şi comentariile ca pe
mijloace de stimulare a discuţiilor.
9. Reconcentrarea. Redirecţionează comentariile către
echipă, mai ales când relatările unui membru sunt îndreptate
spre facilitator.
Facilitatorul neinstruit şi neexperimentat poate să aibă
comportamente neproductive. Echipele au în mod tipic
dificultăţi în a reliefa aceste comportamente la întruniri; este
mai bine ca observatorii de proces să vorbească în particular
cu facilitatorul. Dacă se întâmplă ca facilitatorul să aibă o
considerabilă putere poziţională, este cu adevărat dificil să-i
determini pe membrii echipei să discute despre problemele de
comportament în mod deschis.
Comportamente distructive ale facilitatorului:
1. Conflictul cu membrii echipei. Conflictul continuu cu
un membru al echipei; apelarea în mod repetat la acelaşi
membru pentru a găsi sprijinul; ignorarea sugestiilor unor
membri ai echipei.
2. Este prea relaxat cu privire la exercitarea acestui
rol. Este nepregătit să faciliteze; întârzie sau lipseşte de la
şedinţe; nu este implicat în echipă, aşa cum arată limbajul
prea relaxat al trupului şi contactul vizual aproape inexistent.
3. Acordarea priorităţii temelor de pe propria agendă.
Interpretarea comentariilor altora pentru a sprijini propria
agendă; schimbarea continuă a subiectului; sugerarea de
similarităţi între discuţia echipei şi propria agendă.
4. Lipsa unor bune maniere în echipă. Neinformarea
unui membru al echipei ajuns mai târziu; preluarea de
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convorbiri telefonice sau efectuarea de alte activităţi în timp ce
se încearcă facilitarea.
5. Lasă echipa să „deraieze” perioade lungi de timp.
Neasigurarea unei direcţii sau ajutor pentru încheierea
dezbaterilor; nedefinirea rolurilor de la început; oferă
comentarii, umor sau poveşti incoerente fără rost; să permiţi
membrilor să discute unii peste alţii în acelaşi timp.
6. Manipularea şi controlarea discuţiilor. Face
declaraţii precum „Unele echipe sunt...” sau „Unele echipe
au...”; face sugestii fără să le identifice clar ca fiind sugestii;
efectuează declaraţii de genul „Tu/voi trebuie să...”.
7. Minimizează rolul celorlalţi. Neglijarea celorlalţi,
inclusiv a observatorilor de proces; reducerea membrilor la
tăcere; critică comentariile unui membru; încercarea de a
atrage un membru al echipei de partea sa.
8. Neglijarea nevoilor membrilor echipei. Neprotejarea
unui membru al echipei atunci când acesta este atacat;
lăsarea unui membru să monopolizeze discuţiile; neverificarea
dacă toţi membrii au rezumate.
9. Împărţirea membrilor echipei în categorii. A avea
de-a face cu persoana, nu cu atitudinea; solicitarea repetată a
aceloraşi oameni pentru a îndeplini anumite sarcini.
10. Dictează echipei ce să facă. Decide asupra ordinii
de zi; monopolizează discuţia; oferă explicaţii difuze şi aluzii la
echipele anterioare; impune soluţii specifice echipei.
11. Violarea regulilor echipei. Transmite mesaje duble
de exemplu „Nu ar trebuie să o facem, dar...”; uitarea selectivă
a regulilor.
Oamenii ezită în mod obişnuit să intervină atunci
când facilitatorul desfăşoară o muncă de calitate scăzută.
Considerăm că merită încercată revenirea la normal,
procedând astfel:
• Puneţi observatorii de proces să întrerupă când este
nevoie şi să reamintească nevoile echipei.
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• Solicitaţi o pauză şi puneţi câţiva membri să vorbească
cu facilitatorul.
• Solicitaţi echipei să-şi evalueze progresul şi să dea
răspunsul tuturor membrilor echipei.
• Solicită ajutorul unui consultant din exterior ca să
identifice cauzele comportamentelor distructive, oferind soluţii
în acest sens.
V. Cauzele cele mai des întâlnite ale eşecului echipei
de muncă sunt următoarele:
• Structura ei este incompatibilă cu structura
organizaţională ierarhică;
• Duce lipsa unui sprijin şi angajament vizibil din partea
managementului;
• Se concentrează asupra îndeplinirii sarcinilor în
detrimentul muncii de îmbunătăţire a relaţiilor dintre membri;
• Membrii ei nu au autodisciplină şi nu îşi asumă
responsabilitatea pentru propriilor lor acţiuni şi comportamente;
• Echipa are prea mulţi membri şi duce lipsa unei
structuri puternice necesare pentru a face faţă unui echipe
mari;
• Membrii echipei nu vor să recunoască şi să accepte
comportamente constructive şi etapele procesului de producţie;
• Echipa a avut parte de o conducere precară din
interiorul şi/sau din exteriorul echipei; a existat o anumită
rezistenţă din partea administratorilor direcţi;
• Organizarea nu a putut să utilizeze eforturile echipei în
mod folositor;
• Membrii nu au fost instruiţi îndeajuns.
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CARACTERISTICILE GRUPULUI ŞI ALE ECHIPEI

Caracteristicile grupului

Caracteristicile echipei

Misiunea organizaţiei se regăseşte
în obiectivele imediate ale grupului
Obiectivele
exterior

sunt

impuse

din

Liderul este formal, desemnat
Responsabilitatea formală revine
conducătorului
Responsabilităţile individuale se
referă doar la sarcinile repartizate
iniţial
Finalizarea sarcinii este rodul
însumării eforturilor individuale
Grupul se bazează pe suma
entităţilor lui
Grupul se reuneşte în şedinţe
formale, care au rolul de a pregăti
frontul de lucru, de a aloca
resursele, răspunzând funcţiilor
manageriale
de
organizare,
coordonare şi evaluare

Misiunea organizaţiei este sursa
din care echipa îşi alege obiective
particulare
Obiectivele
sunt
alese,
iar
atingerea lor este asumată
Liderul este informal, funcţia de
conducere fiind preluată de oricare
dintre membrii echipei, în funcţie
de context
Responsabilitatea se distribuie
între membrii echipei
Responsabilitatea este în primul
rând comună şi apoi individuală
Finalizarea sarcinii este rodul
efortului colectiv şi al celor
individuale
Echipa se bazează pe comunitate,
ca entitate
Reuniunile echipei sunt informale,
fără limită de timp, au rolul de
soluţionare a problemelor şi de
identificare a drumului de urmat

Rolurile sunt atribuite în funcţie de
competenţă, încă de la constituirea
grupului

În echipă nu există roluri
prestabilite,
se
preferă
policalificarea,
abordarea
multidisciplinară şi schimbarea
rolurilor în funcţie de împrejurări

Grupului îi sunt caracteristice
norme formale şi administrative
care
nu
sunt
întotdeauna
respectate

Echipa are norme riguroase, dar
nescrise, respectate în vederea
păstrării coeziunii
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Disciplina este urmărită
control, iar absenţa ei
sancţionată

prin
este

În cazul succesului, recompensele
sunt individualizate, previzibile şi
cuantificate a priori
În cazul eşecului, sancţiunile
morale
revin
grupului,
dar
sancţiunile administrative revin
indivizilor
Grupului nu are, de regulă, o
subcultură puternică
Climatul
este
nesemnificativ,
formal sau neutru
Grupul încearcă să-şi menţină
forma prin acţiuni programate
(training)
Admiterea de noi membri este
formală, neutră, lipsită de culoare
şi de căldură
Excluderea unui membru este
gestionată pe cale administrativă,
este impersonală şi rece

Disciplina este liber consimţită,
abaterea de la norme fiind
corectată în timp real
În cazul succesului, recompensele
sunt
colective,
dar
şi
individualizate,
în
acord
cu
dimensiunea performanţei
În cazul eşecului, sancţiunile
morale şi administrative revin
echipei
Echipa se mândreşte cu o
subcultură proprie
Climatul în cadrul echipei este unul
dintre factorii de succes
Echipa se autodezvoltă prin acţiuni
spontane, eficiente (team building)
Admiterea de noi membri este
informală, provocatoare, destinsă
şi riguroasă
Excluderea unui membru al echipei
este un eveniment important, în
măsură să conducă la o reevaluare
a caracteristicilor ei funcţionale
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CONDUITA PROFESIONALĂ A POLIŢISTULUI
Comisar Ciprian-Dragoş Tureac
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
I. Comportamentul poliţistului în relaţia cu publicul
Relaţia dintre structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi
siguranţei publice şi public se stabileşte cotidian, cu ocazia
activităţilor realizate în zona de responsabilitate sau, după caz,
la sediul unităţii atunci când cetăţeanul solicită rezolvarea unei
probleme din competenţa instituţiei. Cetăţeanul are dreptul de
a aştepta din partea poliţistului o contribuţie activă la
securitatea sa şi un tratament atent. Este necesar ca lucrătorii
în domeniul ordinii şi siguranţei publice să asocieze o
disponibilitate totală unui comportament personal exemplar.
Astfel, vor contribui la sporirea încrederii cetăţeanului în
instituţie şi la formarea convingerii că, în fapt, el este
beneficiarul serviciilor oferite de aceasta.
I.1. Imaginea funcţiei poliţieneşti
Respectarea regulilor elementare de curtoazie, decenţa
atitudinilor şi grija pe care poliţistul o are faţă de persoana sa şi
faţă de ţinuta sa vestimentară contribuie la valorizarea funcţiei
sale.
Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale, precum şi
atunci când intervine în afara orelor de program, poliţistul are
obligaţia de a–şi face cunoscută calitatea şi unitatea din care
face parte sau pe care o reprezintă.
Reguli prin a căror respectare se poate păstra şi
dezvolta imaginea demnă a poliţistului în societate:
• adoptând o ţinută şi un aspect fizic îngrijite;
• manifestând, zilnic, un comportament ireproşabil;
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• evitând excesul de limbaj, familiarismele ori gesturile
deplasate;
• dând dovadă de moderaţie în atitudine şi propuneri.
Regulile menţionate capătă mai multă importanţă atunci
când poliţistul acţionează în uniformă, semn exterior şi
manifest al calităţii sale. Portul ţinutei îi conferă prestigiu şi
autoritate.
Gesturile nepotrivite, concluziile nefondate, bazate pe
informaţii neverificate, precum şi soluţiile arbitrare contribuie la
slăbirea autorităţii şi prestigiului său şi al instituţiei.
Prezenţa lucrătorilor în uniformă în anumite locuri
(localuri unde se consumă băuturi alcoolice, unităţi comerciale
etc.) în afara cadrului strict profesional, poate să conducă la o
impresie negativă cu privire la persoanele în cauză şi implicit
asupra instituţiei din care aceştia fac parte. Poliţiştiil trebuie să
conştientizeze, în toate împrejurările, faptul că sunt plătiţi din
bani publici şi se află în serviciul cetăţenilor, situaţie ce impune
un comportament adecvat în toate împrejurările.
Poliţistul, în ţinută de serviciu sau civil, reprezintă
simbolul legalităţii şi ordinii. Publicul aşteaptă de la el să aibă
un comportament exemplar, respectând el însuşi normele
legale (nu trebuie să staţioneze cu vehiculul de serviciu în
locuri care incomodează circulaţia în afara cazurilor de
intervenţie etc.) şi neuzitând în mod abuziv prerogativele
funcţiei sale (folosirea girofarului fără motiv legitim etc.). El nu
trebuie să acorde prioritate avantajelor personale şi îşi va
asuma responsabilitatea acţiunilor şi inacţiunilor sale, chiar şi
atunci când greşeşte.
În situaţia de criză, cum ar fi accidente care atrag în
mod deosebit atenţia trecătorilor, poliţistul prezent la faţa
locului trebuie să intervină înainte de sosirea forţelor de
intervenţie specializate.
Publicul va aprecia faptul că structurile cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei publice acordă interes actelor
simple ale vieţii curente (agentul de circulaţie aflat într-o
intersecţie ia măsurile necesare pentru a crea condiţiile
54

necesare scoaterii din trafic a unui autovehicul imobilizat din
cauza unei defecţiuni acordând sprijin fizic conducătorului auto
sau dirijând traficul astfel încât manevrele necesare să se
realizeze în condiţii de siguranţă pentru toţi partenerii de trafic
etc.).
I.2. Atitudinea poliţistului în exercitarea profesiei
Misiunile pe care poliţistul este însărcinat să le
îndeplinească îl plasează deseori în contact direct cu
concetăţenii săi (zone de cartier, ieşirile de la şcoală,
fluidizarea circulaţiei, informare în şcoli, formalităţi
administrative).
Una dintre cele mai frecvente misiuni ce îi revin,
indiferent de loc (sediul unităţii, loc public sau privat), este
furnizarea de informaţii cu privire la competenţele structurii,
documente necesare îndeplinirii procedurilor legale, persoana /
formaţiunea care poate soluţiona un anume caz. În acest
context, o ascultare atentă şi analizarea cu profesionalism a
problemei expuse va permite informarea corectă a publicului.
Primul contact al publicului cu structurile cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei publice are loc deseori la sediul
acestora şi, de aceea, este absolut necesară existenţa unui
spaţiu optim de primire a cetăţenilor. Acesta constituie punctul
obligatoriu de intrare în unitate, iar rolul său este determinant
în formarea imaginii care se intenţionează a fi construită. Pe
cale de consecinţă, amenajarea acestuia trebuie să asigure
condiţii civilizate şi să răspundă cerinţelor de realizare a
confidenţialităţii discuţiilor şi de redactare/ completare a
cererilor olograf/ formularelor tipizate. Nu este indicată
amplasarea unui astfel de loc într-un spaţiu cu trafic intens ori
dotarea excesivă cu mobilier.
Trebuie avut în vedere faptul că gestionarea nevoilor
cetăţenilor nu impune împărtăşirea vieţii interne a unităţii şi a
lucrătorilor săi (afişaj al activităţii sindicale, decorarea
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personalizată în exces a birourilor, conversaţii private sau
profesionale între funcţionari etc.).
Calitatea contactului stabilit între poliţist şi public este
determinată de modul în care sunt folosite regulile elementare
de politeţe (este interzisă tutuirea, familiarisme excesive etc.).
Publicul îşi va forma o opinie nefavorabilă asupra
instituţiei poliţiei dacă:
• este refuzat fără un motiv plauzibil sau este greşit
îndrumat;
• orarul de funcţionare / de lucru cu publicul nu este
respectat;
• la solicitarea unor explicaţii suplimentare, poliţistul
răspunde pe un ton iritat, brutal sau agresiv ori lasă impresia
că este preocupat de rezolvarea celorlalte solicitări înainte de
clarificarea problemei cetăţeanului care i s-a adresat;
• serviciul este oferit preferenţial, cu încălcarea ordinii
de sosire / înregistrare la ghişeu sau ca urmare a intervenţiei
unui coleg;
• lucrătorul de la ghişeu are alte preocupări în timpul
programului (mănâncă, discută cu alţi funcţionari, ori vorbeşte
la telefon pentru rezolvarea unor probleme personale).
Un aspect cu o importanţă majoră în atitudinea
poliţistului pe timpul sau în legătură cu exercitarea profesiei îl
reprezintă modul în care reacţionează la diferite „tentaţii” care
sunt prevăzute de lege ca fapte de corupţie. Învestiţi cu
exerciţiul autorităţii publice, lucrătorii pot fi tentaţi să profite de
statutul lor şi de relaţiile profesionale în interes personal.
Solicitând sau numai acceptând din partea cetăţenilor bani,
bunuri, servicii sau promisiuni, pentru a folosi influenţa sa,
reală sau presupusă, pe lângă autorităţile competente în
scopul de a obţine o decizie favorabilă ori pentru a face sau nu
face un act la care ar fi fost obligat potrivit atribuţiilor, lucrătorul
comite infracţiuni din sfera corupţiei.
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II. Comportamentul poliţistului faţă de victime
De regulă, victimele suferă un şoc psihic, ele aşteptând
de la lucrător ajutor şi asistenţă. Aceasta este ocazia pentru
lucrătorul în domeniul ordinii şi siguranţei publice de a îmbina
profesionalismul cu calităţile sale umane.
II. 1. Prima interacţiune cu victima
Prima interacţiune cu victima este determinantă, oricare
ar fi locul (serviciu, loc public sau privat) şi circumstanţele
(intervenţie spontană, solicitarea intervenţiei prin apel telefonic
etc.).
Aşteptarea excesivă pentru a fi primită şi ascultată,
trimiterea fals motivată la alte structuri sau instituţii, favorurile
acordate unor persoane, eventual în defavoarea altora, pe
considerente de vârstă, condiţie socială, apartenenţă politică
sau etnică etc. constituie tot atâtea reprezentări negative ale
imaginii poliţistului şi instituţiei pe care o reprezintă.
Prima atitudine este de a arăta victimei că se ia în
considerare cazul său, indiferent dacă pare minor sau nu, ori
este repetitiv pentru lucrător, şi de a da asigurări victimei, după
verificarea competenţei de soluţionare a cazului, că situaţia
sesizată intră sub controlul autorităţilor şi i se va da curs.
De asemenea, este recomandat să se încerce calmarea
victimei, atât prin cuvinte cât şi prin acţiuni (se oferă o pătură,
un loc; se caută o persoană care să vorbească limba victimei
când aceasta nu poate să se exprime în română sau o limbă
de circulaţie internaţională; se anunţă persoanele pe care
victima doreşte să le vadă, se informează alte autorităţi etc.).
În acest spirit, starea fizică sau emoţională a victimei,
vulnerabilitatea sa particulară (gravide, persoane în vârstă,
copii, minori care au fugit de acasă, bolnavi, persoane cu
handicap etc.) impun poliţistului să abordeze cazul simultan cu
realizarea unei apropieri faţă de victimă şi să adapteze la
această stare modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale
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(să se deplaseze în cel mai scurt timp de la primirea solicitării,
să ia măsurile necesare pentru acordarea îngrijirilor unui rănit,
să-i lase timpul de a-şi reveni înainte de a-l întreba despre
identitatea sa; să solicite intervenţia unei colege pentru a
tempera emoţiile victimei unei infracţiuni cu violenţă, comisă
împotriva unei femei etc.).
Victima se găseşte într-o situaţie de dependenţă faţă de
poliţist, deoarece acestuia îi aparţine luarea sau propunerea
mijloacelor de a proteja pudoarea atât fizică, cât şi morală (de
a oferi ceva pentru a masca nuditatea, a o feri de curiozitatea
terţilor, a permite exprimarea unei probleme delicate în condiţii
care asigură confidenţialitatea etc.).
În situaţia unei victime decedate, atitudinea de respect
şi decenţă trebuie păstrată şi în afara procedurilor specifice,
mai ales în cursul manipulării corpului. Trebuie avut în vedere,
printre altele, deşi nu aceasta trebuie să constituie motivul
comportamentului, faptul că intervenţia poate fi privită ori chiar
filmată de către curioşii adunaţi la locul respectiv.
Când o persoană trebuie informată despre un prejudiciu
produs proprietăţii sale (incendiu, furt comis în timpul absenţei
de la domiciliu ori reşedinţă etc.) sau cu privire la producerea
unui eveniment în care un apropiat este victimă (cazul unui
cuplu implicat într-un accident auto în urma căruia o persoană
a fost rănită iar cealaltă a decedat etc.), conştientizarea şocului
pe care acest anunţ riscă să-l provoace va impune ca
informaţia să-i fie comunicată cu tact.
II.2. Luarea declaraţiilor
În această etapă, poliţistul urmăreşte să obţină de la
victimă elementele necesare stabilirii situaţiei de fapt.
Informaţiile din declaraţia obţinută la primul contact se
dezvoltă, totul îmbogăţindu-se cu date suplimentare.
Ţinuta vestimentară, comportamentul şi ordinea
interioară din spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii
definesc consideraţia acordată victimei.
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Cadrul în care victima este primită are efect asupra
imaginii poliţistului şi a instituţiei pe care o reprezintă. Prin
urmare, acesta trebuie să fie atent la aspectul spaţiului în careşi desfăşoară activitatea şi care trebuie menţinut într-o stare
convenabilă şi decentă (curăţenie, ordine, stare îngrijită a
mobilierului, absenţa fotografiilor ce ar putea şoca pudoarea
sau sensibilitatea altor persoane).
Declaraţiile victimei au de cele mai multe ori caracter
personal sau chiar intim, situaţie ce impune asigurarea unui
cadru în măsură să protejeze caracterul informaţiilor. Chiar
dacă întâlnirea are loc în sediul instituţiei sau în locurile publice
ori private, asemenea activităţi trebuie să se desfăşoare într-un
spaţiu unde alte persoane nu au acces liber (pe stradă, o
maşină de serviciu poate constitui un loc adecvat, dacă nu
sunt alte posibilităţi). Protecţia confidenţialităţii presupune, de
asemenea, să se limiteze curiozitatea deplasată a colegilor (se
pot închide uşile biroului ori pot fi invitaţi afară cei a căror
prezenţă nu este absolut necesară etc.).
De cele mai multe ori, victima resimte nevoia de a vorbi
pentru a se elibera de tensiunea generată de traumatismul
suferit. Ea caută un ascultător atent, discret şi care să îi poată
acorda sprijin îndreptându-şi atenţia către lucrătorul căruia i sa încredinţat cazul.
Poliţistul,
potrivit
principiilor confidenţialităţii
şi
profesionalismului, va şti să-şi limiteze amestecul în viaţa
privată a victimei la strictul necesar îndeplinirii atribuţiilor.
Poliţistul poate fi tentat ca, în anumite cazuri, să nu
acorde interes sesizărilor victimelor, mai ales dacă acestea din
urmă sunt persoane obişnuite să apeleze la structurile cu
atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice pentru motive
lipsite de credibilitate ori chiar imaginare. Practica judiciară
arată că poliţistul poate greşi dacă nu acordă atenţie acestor
sesizări deoarece s-ar putea dovedi reale. Numai în urma
intervenţiei şi investigaţiilor sale poate trage o concluzie cu
privire la existenţa situaţiei sesizată.
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II.3. Comportamentul poliţistului după desfăşurarea
intervenţiei
Victima aşteaptă asistenţă de la lucrătorii în domeniul
ordinii şi siguranţei publice şi după momentul consemnării
declaraţiilor sale. În acest moment, poliţistul va putea să-i dea
sfaturi pentru a evita producerea în viitor a unei situaţii
similare. El îi va indica, dacă este cazul, şi alte servicii care
sunt în măsură să o ajute. Acesta va pune, dacă este nevoie,
mijloacele de serviciu la dispoziţia sa (ex: o conduce la
domiciliu cu maşina de serviciu, îi permite să telefoneze când
este deposedată de mijloacele materiale etc.). La nevoie, în
faţa unei situaţii de criză, poliţistul va lua iniţiativa de a sesiza
serviciile sociale şi serviciile de prim ajutor.
Îndeplinirea anumitor acte de cercetare penală precum
confruntarea, prezentarea suspecţilor pentru recunoaştere,
reconstituirea ş.a. sunt susceptibile de a provoca un şoc
emoţional victimei. Pentru atenuarea acestuia, poliţistul trebuie
să pregătească victima, explicându-i scopul şi modalitatea în
care se va desfăşura operaţiunea, garantând totodată faptul că
lucrurile vor decurge fără riscuri.
“Capcana” cadourilor – anumite victime insistă să-şi
manifeste recunoştinţa prin cadouri sau diverse servicii. Uneori
este dificil să refuzi gestul prin care asemenea persoane
înţeleg să-şi arate mulţumirea. Pentru ieşirea din astfel de
situaţii, poate fi de ajutor explicarea faptului că poliţistul nu a
făcut nimic altceva decât să-şi îndeplinească misiunea
încredinţată pentru care este plătit. De asemenea, donatorului i
se poate sugera posibilitatea orientării gestului spre o operă
caritabilă de interes general (centre pentru primirea şi ocrotirea
minorilor, cămine pentru bătrâni, fundaţii cu scopuri caritabile
ş.a.m.d.) ori către persoane cu nevoi speciale.
Acceptând cadouri sau servicii, lucrătorul devine subiect
al infracţiunilor de primire de foloase necuvenite sau, după
caz, al infracţiunii de luare de mită, funcţie de momentul
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acceptării ofertei şi de acţiunile pe care le-a efectuat sau pe
care şi le-a asumat în schimbul primirii acestora.
III. Comportamentul poliţistului faţă de martori
III.1. Interacţiunea poliţistului cu martorii
Pentru a ajuta la aflarea adevărului, lucrătorul în
domeniul ordinii şi siguranţei publice are deseori nevoie de
sprijinul martorilor. Aceste persoane sunt, în general, puţin
familiarizate cu procedurile judiciare obligatorii. Ele doresc ca
poliţistul să găsească un echilibru între necesităţile anchetei şi
diversele constrângeri pe care le intuiesc. Persoana care
acceptă să depună mărturie face şi dovada moralităţii. Ea
merită consideraţie şi stabilirea unui relaţii interpersonale
bazate pe încredere.
Oricât de urgentă ar fi misiunea pe care o are de
îndeplinit, corectitudinea şi politeţea poliţistului au importanţă şi
sunt apreciate, chiar şi de către persoanele care nu sunt
hotărâte să depună mărturie. Cu aceste semne de respect şi
acordând atenţie condiţiilor de primire, începe să fie apreciată
calitatea serviciului public oferit de instituţie.
Martorul poate fi mai mult sau mai puţin afectat de
faptele pe care le-a perceput. Cu toate că declaraţia sa trebuie
întotdeauna consemnată cât mai rapid, solicitarea de a relata
tot ceea ce ştie cu privire la caz nu trebuie să fie precipitată,
deoarece urgenţa exagerată ar putea fi resimţită negativ de
către martor (dispreţ, dezinteres etc.).
Martorul are uneori probleme personale de rezolvat şi
nu poate fi imediat disponibil, de aceea el va aprecia dacă i se
va acorda timpul necesar şi mijloacele de a anunţa apropiaţii
sau pe şefii săi, cu privire la situaţia determinată de depunerea
declaraţiei. Orice mărturie este demnă de atenţie.
Prejudecăţile ce ţin de pregătire, naţionalitate, origine,
condiţie socială, sex, rasă, convingeri politice, religioase sau
filosofice ale martorului, chiar şi de existenţa antecedentelor
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judiciare, constituie o încălcare a respectului datorat
persoanelor şi o manifestare expresă a lipsei de loialitate.
Anumite cazuri necesită uneori audierea foarte rapidă a
unui număr mare de martori. Urgenţa şi numărul mare de
persoane ascultate nu pot constitui scuze care să permită
lucrătorului să ignore obligaţiile faţă de acestea.
III.2. Procedura luării declaraţiilor
Când o persoană acceptă să colaboreze cu structurile
care au atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, ea se
aşteaptă în schimb să fie ascultată cu atenţie.
Anumite persoane sunt constrânse de secretul
profesional şi nu pot răspunde la întrebările privind faptele şi
împrejurările de care a luat cunoştinţă în exercitarea profesiei
fără încuviinţarea persoanei sau a unităţii faţă de care este
obligată să păstreze secretul.
Obligaţia referitoare la protejarea secretului profesional
revine atât poliţistului cât şi martorului.
Spaţiul, dar şi atmosfera în care se desfăşoară
audierea, sunt deosebit de importante. Aceste elemente sunt
deseori percepute de către martor ca fiind cartea de vizită a
instituţiei şi merită să li se acorde atenţia cuvenită.
Audierea are ca obiect înregistrarea oficială a ceea ce
martorul cunoaşte şi este de acord să aducă la cunoştinţa
organelor judiciare. Poliţistul poate ajuta la formularea
termenilor declaraţiei, însă respectul faţă de profesie şi
loialitatea îl vor determina să nu dea un alt înţeles relatării
martorului.
III.3. Consecinţele declaraţiilor
După ce a depus mărturia, uneori chiar şi înaintea
acestui moment, martorul doreşte să ştie la ce îl angajează
gestul său. Informarea cu privire la derularea ulterioară a
procedurii, în ceea ce-l priveşte, răspunde aşteptărilor sale şi
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contribuie, în parte, la a-i conferi o stare de linişte interioară.
Această grijă de a-i asigura, dar mai ales de a veghea la
securitatea sa, este realizată prin aplicarea măsurilor de
protecţie speciale prevăzute de lege sau rezultând din iniţiativa
lucrătorului (asigură protecţie fizică, atrage atenţia echipajelor
etc.).
De altfel, martorul va fi sensibil la faptul că este protejat
în schimbul disponibilităţii sale de a colabora în scopul stabilirii
adevărului. Pentru aceasta sunt interzise contactele directe cu
autorii faptei cercetate, cu excepţiile admise de procedurile
speciale (prezentarea pentru recunoaştere se va realiza în
spaţiile special destinate şi amenajate acestui scop).
III.4. Folosirea măsurilor coercitive conform legii
Mărturia nu este întotdeauna un act spontan. Martorul
poate ezita sau refuza să o depună din multiple motive, nu
neapărat pentru a întârzia mersul anchetei (frica de a nu
deveni ţinta răzbunării autorilor faptelor penale, teama de a nu
viola secretul profesional etc.).
Refuzul de a mărturisi este deseori de înţeles şi trebuie
respectat, în condiţiile legii. Dacă legea dă posibilitatea
poliţistului de a uza de măsuri coercitive faţă de persoana care
a dobândit calitatea de martor (amenda, aducerea cu mandat),
acest drept trebuie utilizat cu moderaţie, pornind de la premisa
că martorul nu este un delincvent.
Această stare de fapt impune realizarea unui echilibru
între acţiunile persuasive motivate de aplicarea prevederilor
procedurale ori care ţin de experienţa şi profesionalismul
poliţistului şi respectul care trebuie acordat martorului.
IV. Comportamentul poliţistului faţă de persoanele
care au încălcat normele legale
Misiunea poliţistului are ca finalitate punerea autorilor
infracţiunilor la dispoziţia justiţiei. Pentru a-şi duce la bun
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sfârşit misiunea, poliţistul poate exercita autoritatea cu care
este învestit, iar la întâmpinarea rezistenţei poate folosi
măsurile coercitive stabilite de lege.
IV.1. Comportamentul general
Poliţistul se confruntă cu fapte de o gravitate diversă,
mergând de la contravenţii la cele de natură penală. Totuşi,
comportamentul său pe timpul stabilirii faptelor şi în raporturile
cu persoanele în cauză trebuie să reflecte principiile generale
care guvernează conduita sa profesională.
Bunul mers al unei anchete cere implicarea personală
activă a lucrătorilor care sunt însărcinaţi cu aceasta.
Autocontrolul şi autocenzura sunt necesare pentru ca
implicarea să nu devină excesivă şi în de natură să altereze
obiectivitatea anchetatorului, ori chiar să-l incite la
comportamente deviante (ameninţarea cu represalii, răzbunări,
ură faţă de o persoană, încăpăţânare în soluţionarea unui
anumit caz, mergând până la căutarea obsesivă a unei soluţii
indiferent de metodele folosite pentru obţinerea rezultatului
ş.a.).
Imputarea unei fapte care nu a fost comisă (a afirma că
un şofer a încălcat linia continuă atunci când nu a făcut-o),
provocarea comiterii unei infracţiuni (comportament deliberat al
poliţistului pentru a incita o persoană să-l ultragieze) sau
fabricarea de probe (a plasa o armă în timpul percheziţiei unui
individ) pot constitui fapte de natură penală în măsură să
denatureze scopul justiţiei şi să atragă răspunderea penală a
unei persoane nevinovate.
“Capcana” corupţiei – învestit cu exerciţiul autorităţii
publice, implicit a mijloacelor de constrângere, lucrătorul poate
fi tentat să le utilizeze şi în interes personal. Acceptând sau
cerând unei persoane bani, bunuri sau promisiuni pentru a
îndeplini ori a se abţine de la a îndeplini un act (atribuţie a
funcţiei sale), lucrătorul în domeniul ordinii şi siguranţei publice
comite infracţiuni de corupţie.
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IV.2. Comportamentul faţă de persoanele învinuite
într-o cauză penală
Imparţialitatea indispensabilă exerciţiului autorităţii
publice reclamă o absenţă totală a discriminării faţă de
persoanele făptuitoare, în special pe considerente ce ţin de
origine, naţionalitate, religie, opinii politice şi filozofice etc.
Persoana suspectă de comiterea unei fapte penale, deşi
posibil să fi comis un act reprobabil, trebuie să beneficieze de
un tratament civilizat din partea poliţistului. Fermitatea care
trebuie să caracterizeze cercetarea nu exclude politeţea,
reţinerea în formularea de propuneri şi adoptarea unei atitudini
imparţiale.
Conduita suspectului, oricât de blamabilă ar fi, nu
justifică în nici un caz o atitudine jignitoare, ofensatoare sau
glume umilitoare din partea lucrătorului. În plus, moderaţia
contribuie la conturarea unei imagini demne a poliţistului şi,
implicit a instituţiei pe care acesta o reprezintă.
În faţa unei atitudini agresive, poliţistul care dă dovadă
de stăpânire de sine va reuşi să identifice mijloacele pentru a
dezamorsa un conflict susceptibil să degenereze (să răspunzi
la injurii prin injurii nu face decât să crească tensiunea).
Anumite situaţii pot declanşa reacţii emoţionale
puternice din partea lucrătorului (repulsia provocată de o crimă
odioasă, satisfacţia de fi arestat un mare criminal ş.a.).
Exteriorizarea lor în public ori în faţa persoanelor implicate nu
este indicată, recomandată fiind adoptarea unui comportament
neutru.
Poliţistul nu trebuie să dezvăluie identitatea persoanei
cercetate în prezenţa terţilor şi nici acuzaţiile formulate
împotriva acesteia deoarece astfel se aduce atingere acestui
principiu şi se încalcă regula secretului profesional.
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IV.3. Folosirea constrângerii, conform legii
În exercitarea misiunii, poliţistul poate fi pus în situaţia
folosirii unor măsuri de constrângere. Punerea lor în practică
trebuie să ţină cont de proporţie, în special când se uzează de
forţă şi de protejarea persoanelor arestate.
Legea şi procedurile speciale permit utilizarea de măsuri
coercitive faţă de persoane (reţinerea, imobilizarea şi
conducerea la sediu), dar nu explică durata şi nici forţa cu care
sunt aplicate, abordând problematica exclusiv din punct de
vedere tehnic, urmărind realizarea obiectivului propus (pe
timpul imobilizării, delincventul poate fi agresat, agresiunea
însă trebuie să fie proporţională cu opoziţia întâmpinată şi va
înceta imediat după realizarea imobilizării, deoarece obiectivul
care a determinat folosirea forţei este în acest moment
realizat).
În anumite cazuri, poliţistul apreciază oportunitatea de a
le pune în practică (nu va folosi armamentul din dotare
împotriva unui infractor când există posibilitatea ca acesta să
fie reţinut ulterior pe baza declaraţiilor celorlalţi participanţi,
deja reţinuţi, dacă prin folosirea armei s-ar putea primejdui
viaţa sau integritatea altor persoane).
Având în vedere că aplicarea procedurilor elaborate în
aplicarea unora dintre prevederile legale pot aduce atingere
drepturilor şi libertăţilor individuale, poliţistul care le utilizează
are obligaţia de a se asigura că acţiunile sale sunt legale iar
aplicarea lor s-a făcut cu respectarea principiului
proporţionalităţii.
Proporţionalitatea se apreciază operativ, luând în
considerare pe de o parte, necesităţile acţiunii, iar pe de altă
parte, imperativele securităţii poliţistului, a colegilor săi,
precum şi a persoanei în cauză. Doar aceste criterii justifică
recurgerea la măsuri coercitive şi orice altă motivaţie ar fi
abuzivă (răzbunare, presiune psihologică etc.).
Interpelarea unei persoane pentru o faptă minoră la
locul său de muncă, cu riscul de a provoca pierderea
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serviciului sau chiar şi numai afectarea imaginii acelei
persoane, reţinerea unui individ fără un temei legal,
producerea de pagube, distrugeri de bunuri sub pretextul
efectuării unei percheziţii minuţioase sau o încătuşare
exagerat de strânsă etc. sunt excese care contravin principiilor
ce guvernează activitatea personalului cu atribuţii în domeniul
ordinii şi siguranţei publice.
Legea autorizează folosirea forţei şi tot ea o limitează,
printr-o cerinţă de proporţionalitate între constrângerea
aplicată şi rezistenţa opusă.
IV. 4. Protecţia persoanei arestate
Persoana arestată se găseşte în dependenţă totală faţă
de poliţist, până şi în privinţa nevoilor vitale.
Dincolo de drepturile prevăzute de cadrul legal în
vigoare, poliţistul are obligaţia de a veghea la protecţia vieţii şi
sănătăţii oricărei persoane reţinute, chiar dacă ea nu solicită
intervenţia medicului.
Este necesar să se asigure, de îndată, condiţiile
necesare acordării ajutorului persoanei rănite sau care
prezintă simptomele evidente a unei afecţiuni. Sănătatea sa
este protejată de asemenea prin respectarea regulilor
elementare de igienă pe timpul detenţiei. În plus, persoana are
dreptul la odihnă, alimentaţie şi, dacă situaţia permite, la
respectarea principiilor sale de existenţă (care ţin, în principal,
de religie şi sănătate).
Sarcina poliţistului este să-l protejeze pe arestat de
răzbunarea altor cetăţeni sau de curiozitatea presei pe timpul
îndeplinirii procedurilor legale.
Respectarea drepturilor persoanelor interzice poliţistului
să recurgă la violenţe şi la tratamente inumane sau
degradante asupra persoanelor reţinute. Când este martor al
unor astfel de acţiuni, comise de terţi (deţinuţi, rude ale
victimelor) sau de către alţi poliţişti, datoria de a proteja îi
impune să dispună măsurile necesare pentru a determina
67

încetarea violenţelor şi, totodată, de a sesiza şefii sau
autoritatea competentă.
V. Comportamentul poliţistului în relaţia cu alte instituţii şi
reprezentanţii acestora
Lucrătorii din domeniul ordinii şi siguranţei publice pot
intra în relaţie cu numeroşi parteneri din afara instituţiei, publici
sau privaţi care asigură, ca şi ei, funcţii social-economice.
Astfel, ei se găsesc într-o situaţie de cooperare.
V.1. Elemente de comportament general
În toate circumstanţele, politeţea şi curtoazia trebuie să
prevaleze. Corectitudinea însoţită de reţinere în afirmaţii şi
atitudini, ca şi grija acordată ţinutei, conferă poliţistului şi
instituţiei pe care o reprezintă o imagine de interlocutor
respectabil şi competent, în special atunci când este vorba de
a exprima o poziţie divergentă sau de a face faţă reticenţelor
persoanelor implicate în rezolvarea situaţiei. Această imagine
va fi pe alocuri umbrită dacă apare o oarecare manifestare de
favoritism sau de discriminare ce ţine fie de persoana întâlnită,
fie de instituţia pe care o reprezintă ori de funcţiile pe care le
exercită. Acţiunile în cooperare nu trebuie să urmărească
obţinerea unor beneficii personale sau avantaje, scopul
acestora fiind oferirea unor servicii complexe.
Pentru anumite categorii de persoane (magistraţi,
membri ai puterii executive, înalţi funcţionari, reprezentanţi
oficiali ai statelor străine) se apelează la manifestarea unor
forme particulare de respect, fără a cădea în servilism.
V.2. Relaţiile care îl plasează pe poliţist într-o
situaţie de cooperare
Poliţia şi Jandarmeria nu sunt singurele instituţii
însărcinate cu lupta împotriva delincvenţei. Principalii lor
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parteneri din acest domeniu sunt: parchetele de pe lângă
instanţele judecătoreşti, administraţia fiscală, inspecţia muncii
etc. Există o anumită concurenţă normală până la un punct,
între instituţiile ce urmăresc obiective identice (Poliţia, Poliţia
de Frontieră, Jandarmeria şi autorităţile vamale luptă împreună
împotriva traficului de stupefiante), însă aceasta nu trebuie să
devină un motiv de rivalitate pentru instituţiile implicate. Nu
este atât de important care dintre instituţiile menţionate se
înregistrează, spre exemplu, cu reţinerea făptuitorilor sau
confiscarea stupefiantelor ci, în ce măsură, prin cooperare, se
combate fenomenul şi se asigură realizarea interesului public.
Manifestările de rivalitate se traduc în special prin
necomunicarea unor informaţii care pot compromite finalizarea
acţiunii, determinând implicit reacţii similare din partea
partenerilor. Satisfacţia personală sau de grup rezultată din
aceste comportamente anormale aduce prejudicii interesului
public.
În îndeplinirea unor misiuni structurile cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei publice intervin în
complementaritate cu alte autorităţi, asigurând de asemenea
un serviciu public (planuri comune de acţiune, strategii,
protocoale, protecţia executorilor judecătoreşti etc.). O astfel
de cooperare nu poate fi bine realizată decât dacă fiecare
serviciu participant îşi manifestă pe deplin profesionalismul şi
are grija de a facilita acţiunea celorlalţi (acţiuni concertate în
zona unităţilor de învăţământ, protecţia magistraţilor şi a
familiilor acestora, situaţii de urgenţă etc.).
VI. Comportamentul poliţistului în familie şi societate
Atât în familie cât şi în societate poliţistul trebuie să se
comporte civilizat, să dovedească stăpânire de sine şi să fie
respectuos.
El trebuie să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de
calitatea lui oficială şi să nu compromită prin activitatea publică
ori privată prestigiul funcţiei ori al instituţiei din care face parte.
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În familie, poliţistul trebuie să se abţină de la orice formă
de violenţă domestică, iar în societate să încurajeze în mod
activ, să susţină şi să implementeze măsurile care să
contracareze manifestarea acestui gen de infracţionalitate şi
consecinţele nefaste pe care le produce.
Poliţistul îşi va asuma un rol determinant în promovarea
respectului între oameni, indiferent de rasă sau religie, precum
şi a egalităţii între sexe, pentru a preveni actele de violenţă
care ar putea avea loc din cauza acestor discriminări, ce se
pot manifesta sub diverse forme în societate.
Prin întregul lor comportament, poliţiştii trebuie să se
arate demni de consideraţia şi încrederea impuse de profesia
exercitată.
BIBLIOGRAFIE:
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DISFUNCŢII ALE COMUNICĂRII DE MASĂ
Comisar - şef Cătălina Crăciun
Centrul Cultural al M.A.I.
Încă din anii ’30-’40 ai secolului trecut au apărut
preocupări majore asupra influenţei mijloacelor de
comunicare în masă asupra indivizilor. Cercetători din
diverse domenii – filosofi, sociologi, antropologi, psihologi –
au studiat această problemă care priveşte, într-o măsură
mai mare sau mai mică, existenţa noastră zilnică şi a fost
scrisă o bogată literatură care cuprinde aprecieri sau, după
caz, referiri critice cu privire la funcţiile şi disfuncţiile massmedia.
În dezbaterea cu privire la relaţia dintre mass-media şi
cultură se manifestă două tendinţe divergente: de susţinere,
respectiv de contestare a rolului pozitiv de informare şi
formare a mijloacelor de comunicare în masă.
Susţinătorii rolului pozitiv al mass-media apreciază ca
utilă comunicarea mediatică, remarcând bogăţia de
informaţii şi conţinuturi culturale autentice, apte de a educa,
a instrui şi a delecta publicul elevat. Ei consideră că efectele
resimţite sunt concretizate în fenomene cu o semnificaţie
profund umanistă: apropierea dintre oameni, optimizarea
relaţiilor interumane, democratizarea culturii, consolidarea
democraţiei etc. De asemenea, susţinătorii mass-media
opinează că în acest mod sunt promovate la scară largă
valori general-umane: demnitatea, echitatea, generozitatea,
ordinea, libertatea, fiind de părere că, de fapt, consecinţele
nefaste ar fi rezultatul unei maniere greşite de utilizare a
mijloacelor de comunicare în masă. Sunt incriminate, astfel,
conţinuturile mesajelor transmise şi instituţiile care le
propagă, acordându-se şi publicului o parte de vină pentru
modul în care receptează mesajul şi pentru nevalorificarea
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acestuia la nivelul unui act de cultură şi de cunoaştere
autentică.
Pe poziţii opuse se află cei care susţin că prin massmedia sunt transmise numai conţinuturi informaţionale şi
culturale de nivel inferior, adaptate capacităţii de înţelegere
şi sensibilităţii unei mase amorfe de oameni. Ion Albulescu
menţionează argumente contra consumului excesiv de
produse mass-media: „(...) s-a manifestat cu virulenţă o
atitudine critică faţă de consumul de mesaje mediatice, care
ar avea o serie de efecte nocive asupra individului şi
societăţii. Utilizarea excesivă a mijloacelor de comunicare în
masă, îndeosebi la o anumită vârstă, aceea de formare a
personalităţii, ar conduce la pasivitate şi comoditate de
gândire, la căutarea unor forme facile, superficiale de
informaţie culturală, la anihilarea spiritului critic şi a
independenţei în gândire, la mediocritate estetică şi
morală” 1.
Încă din anul 1947, Th. Adorno şi M. Horkheimer,
filosofi ai Şcolii de la Frankfurt, au introdus termenul de
„industrie culturală” pentru a desemna exploatarea
sistematică şi programatică a unor bunuri culturale în
scopuri comerciale. Aceştia semnalau tendinţa de a se
instaura cultura pentru toţi, prin producerea şi consumul
unor bunuri destinate maselor. Aceast tip de cultură era
văzut, spre deosebire de cea elevată, o formă a civilizaţiei
loisirului şi a pseudo-individualităţii. Considerate ca mărfuri,
se considera că mesajele culturale ar suferi manipulări
similare celor ale bunurilor de consum din cadrul proceselor
de producţie materială.
Consecinţele consumului acestor produse de natură
culturală asupra publicului marchează etape de involuţie:
eliminarea efortului voluntar şi al erudiţiei, generalizarea
clişeelor, a vulgarităţii şi prostului gust, a vacuităţii.
1

Ion Albulescu, Educaţia şi mass-media / comunicare şi învăţare în
societatea informaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 124
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Theodor Adorno aprecia că majoritatea emisiunilor de
televiziune urmăresc să capteze atenţia consumatorilor, să
se infiltreze în spiritul lor, provocând suficienţă, pasivitate
intelectuală,
credulitate,
stereotipii,
clişee,
false
comprehensiuni. Un impact alienant şi manipulator; gândirea
este adormită, iar deosebirile dintre oameni, dintre cultură şi
subcultură sunt nimicite. 2
Studiile recente au evidenţiat faptul că sistemul massmedia prezintă o structură industrială, deoarece permite un
anumit grad de reproducere a formelor simbolice şi
exploatarea lor comercială.
În lucrarea „Media şi modernitatea. O teorie socială a
mass-media”,
John
B.
Thomson
notează:
„Reproductibilitatea formelor simbolice este una dintre
caracteristicile majore care stau la baza exploatării
comerciale a mijloacelor tehnice de comunicare. Formele
simbolice pot fi transformate în bunuri, adică transformate în
bunuri care sunt cumpărate şi vândute pe piaţă.” 3
În opinia lui Edgar Morin, cultura de masă este un
dialog între producţie şi consumaţie, mass-media fiind
instrumentele unei culturi aderente la realitatea imediată. Ca
urmare, se edifică modelul „omului de masă” (termen
inventat de către Ortega Y. Gasset), a cărui pseudopersonalitate este marcată de aplatizarea spirituală, fapt
care conduce la stereotipizarea şi standardizarea
comportamentelor.
Un alt pericol semnalat de cercetătorii în domeniu se
referă la problemele care pot să apară pe plan moral. Este
adusă în prim-plan promovarea şi imitarea, ca modele, a
unor pseudo-personalităţi, ca şi dispariţia reperelor şi a
scărilor de valori.
2

Theodor Adorno, La Télévision et les patterns de la culture de masse,
1954
3
John B. Thomson, Media şi modernitatea. O teorie socială a massmedia, Ed. Antet, Bucureşti, 2000, p. 24
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Pornind de la invocarea acestor efecte, Jacques Ellul
vorbea despre un „viol psihic” pe care mass-media l-ar
exercita asupra oamenilor.
Făcând o prezentare a problemelor născute de
folosirea mass-media, dar şi de avantajele oferite de
acestea, M.L. de Fleur şi S. Ball-Rokeack notează:
•

mass-media au fost contestate pentru:
–
–
–
–
–

•

pervertirea valorilor culturale ale publicului;
contribuţia adusă la degradarea morală generală;
dirijarea maselor către superficialitatea politică;
descurajarea creativităţii;
stimularea creşterii ratei delincvenţei.

mass-media ne sunt de un real folos pentru că:
– demască păcatul şi corupţia;
– acţionează ca gardieni ai libertăţii noastre de
exprimare;
– aduc un anumit grad de cultură pentru un număr
mare de oameni;
– asigură o distracţie zilnică nedăunătoare pentru
mase;
– informează despre evenimentele care au loc în
lume;
– ridică standardul de viaţă al indivizilor. 4

Contestate de unii, apreciate de alţii, mijloacele de
comunicare în masă reprezintă instrumentele unei informări
realizate după o tehnică industrială, într-o lume în care
întâlnim producţie de masă, difuzare de masă, consum de
masă.
4

M.L. de Fleur şi S. Ball-Rokeack, Teorii ale comunicării de masă, Ed.
Polirom, Iaşi, 1999, p. 39
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Posibilă datorită mijloacelor moderne de reproducere
şi difuzare, accesibile marelui public consumator de cultură,
cultura de masă este pentru acesta un mediu care îi
formează preferinţele, pasiunile şi interesele. Prin apariţia
unui fond cultural comun, îmbogăţit continuu, este facilitată
impunerea şi consolidarea anumitor reprezentări, opinii şi
atitudini, care îl determină pe individ să gândească, să simtă
şi să acţioneze într-un anumit mod.
Expuşi pericolului nivelării trăsăturilor de personalitate
sunt mai ales tinerii, care manifestă deschidere faţă de
utilizarea mijloacelor de comunicare în masă şi ale căror
capacităţi critice de discernere a valorilor de non-valori nu
sunt suficient consolidate. Aflaţi în plin proces de formare, ei
trebuie conştientizaţi asupra riscurilor şi asupra faptului că
este necesar să-şi conserve individualitatea şi spiritul de
independenţă care dă valoare individului.
*
Una din temele importante supuse discuţiei asupra
rolului şi funcţiilor mass-media se referă la funcţia de
informare. După cum am subliniat anterior, mass-media
reprezintă, în societatea modernă, una dintre cele mai
importante surse de informaţii.
În condiţiile contestării calităţii modului în care massmedia îşi îndeplineşte rolul de strângere şi transmitere a
informaţiilor, se pune problema dacă este vorba despre o
informare sau o pseudo-informare?
Opiniile specialiştilor preocupaţi de acest fenomen
sunt sugestive:
• Ion Albulescu: „Faptul divers, apreciat de marele
public, este preferat informaţiei serioase, consistente, care
este marginalizată şi nu de puţine ori deformată. Întâmplările
senzaţionale, triviale, insignifiante, constituie subiectul
predilect al reportajelor şi emisiunilor de televiziune.” 5
5

Ion Albulescu, Educaţia şi mass-media / comunicare şi învăţare în
societatea informaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 129
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• Claude-Jean Bertrand: „Este regretabil că multe din
ştirile bune sunt lipsite de interes. Una din motivaţiile acestor
preferinţe, arată cercetările efectuate asupra publicului de
radio şi televiziune, ar fi selectarea unor subiecte pentru
discuţiile cu familia, prietenii sau colegii. Veridicitatea şi
importanţa faptelor trec adeseori pe un plan secundar, în
timp ce o anumită dramatizare a lor atrage imediat atenţia.” 6
• Pierre Bourdieu: „Opţiunea are, aşadar, un temei de
natură comercială, întrucât spectacularul facil, violenţa şi
sexualitazea s-au vândut întotdeauna bine. Prin urmare,
televiziunea se dovedeşte prea puţin preocupată să aducă la
cunoştinţa publicului informaţii semnificative, relevante,
pentru că acestea ies din canoanele logicii comerciale.
Consecinţa acestui fapt este instaurarea unei segregaţii în
ceea ce priveşte informaţia, între cei ca au posibilitatea să o
obţină din surse serioase şi cei care nu beneficiază decât de
informaţia furnizată de televiziune, singura pe care se pricep
să o descifreze, deoarece sunt mai puţin dotaţi din punct de
vedere cultural” 7.
Mare parte din informaţiile oferite publicului receptor
sunt efemere, cu eficienţă redusă în planul cunoaşterii: „în
vreme ce mesajul tipărit poate fi recitit sau parcurs mai lent,
cel promovat de micul ecran nu poate fi fixat, el zboară,
dispare. În plus, mesajul televizat nu se adresează în
general unui receptor atent, pregătit; de multe ori
telespectatorii fac o altă activitate concomitent cu recepţia
sau prind doar o parte a mesajului şi, nemaiavând
posibilitatea reluării lui de la început, rămân cu o înţelegere
fragmentară, eronată”. 8

6

Claude-Jean Bertrand (coord.), O introducere în presa scrisă şi vorbită,
Ed. Polirom, Iaşi, 2001
7
Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998
8
C. Crişan, L. Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 32
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Informarea rapidă plăteşte tribut superficialităţii în
tratarea diverselor aspecte ale realităţii. Aprecierile pe care
receptorii le fac asupra acestora vor fi, la rândul lor,
incomplete şi adesea deformată.
Criticii mass-media au căutat să arate că multe dintre
mesajele transmise pe aceste canale se plasează sub
semnul efemerului şi asigură o cunoaştere spontană,
intuitivă, parţial necritică, de o scăzută reflexivitate, lipsită de
rigoare şi exprimată într-un limbaj natural, sărac în concepte
precis determinate. Punând accent pe faptul divers, ocupând
timpul de emisie cu ştiri banale privind evenimente cotidiene,
televiziunea nu ar face altceva decât să elimine informaţiile
nesemnificative, pe care publicul ar trebui să le obţină. Cu
toate că esenţa realului nu este dezvăluită de factorul
întâmplător, abordările rămân, de multe ori, la nivelul
aparenţelor. Informaţia furnizată de mass-media asigură o
cunoaştere de suprafaţă, în care consistenţa şi
superficialitatea se confundă, o cunoaştere seducătoare dar
iluzorie. Pentru a căpăta atenţia publicului, producătorii
recurg la un soi de dramatizare, punând în scenă
evenimente cărora le exagerează importanţa, gravitatea. Ei
reuşesc, în acest fel, să producă în rândul publicului false
reprezentări, fantasme sau fobii. Lumea trecută prin filtrul
jurnaliştilor se prezintă în forma senzaţionalului şi
spectacularului. Elementele de profunzime şi de stabilitate
sunt adeseori neglijate. Mai putem vorbi, în această situaţie,
de o veritabilă informare?
Nu tot ceea ce se întâmplă în realitate este
mediatizat. Instituţiile de presă acţionează ca nişte filtre, în
măsura în care procedează la o selecţie permanentă şi la o
prelucrare a informaţiilor după o logică proprie. Ceea ce se
oferă publicului receptor este rezultatul selecţiei jurnaliştilor,
care lui Pierre Bourdieu 9 îi apare ca un fel de cenzură
(uneori exercitată chiar fără a fi conştienţi), nereţinându-se
9

Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998
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decât ceea ce le atrage atenţia, putând fi ignorate expresii
simbolice care ar merita să fie cunoscute de către cetăţeni.
Mass-media abordează şi interpretează viaţa socială,
fenomenele ce se înregistrează aici, prin contextualizate şi
prin direcţionarea atenţiei oamenilor asupra unor elemente
considerate a fi relevante. Activitatea se desfăşoară sub
presiunea timpului, ceea ce impune abordări mult
simplificate. În consecinţă, sunt prezentate imagini
incomplete şi adesea deformate, care pot induce în rândul
receptorilor sentimente, opinii şi atitudini incorecte.
Ruperea din context, timpul redus de prezentare şi
perspectiva personală de abordare pot conduce la o
deformare a percepţiei publicului asupra evenimentelor. Cu
toate că pretenţia de obiectivitate este foarte des afirmată,
mass-media angajează, prin selecţia şi ordonarea
informaţiilor pe criterii de actualitate, proximitate,
psihoafective sau ideologice, propria viziune asupra lumii.
Naraţiunile prin care mass-media ne prezintă realitatea sunt
marcate de un relativism subiectiv: „Presa este o scriere
interpretativă a evenimentelor şi nu o simplă transcriere
neutră a lor; oferind, odată cu ştirile din întreaga lume şi un
punct de vedere în interpretarea lor, ea devine o tribună
socială care autorizează punctul de vedere oficial”. 10
Informaţia oferită publicului este „produsă”, adică este
rezultatul unui efort de prelucrare şi interpretare, nicidecum
o oglindire instantanee a evenimentelor vieţii cotidiene.
Realitatea prezentată este una reconstruită, fiind, în opinia
lui Petru Iluţ şi Traian Rotariu, o „viziune asupra realităţii”.
De aceea, în orice relatare a mass-media cu privire la un
eveniment există o anumită doză, mai mare sau mai mică,
de subiectivitate şi, prin urmare, pericolul deformării
realităţii. Este posibil, de asemenea, ca cei care lucrează în
acest domeniu să utilizeze cu bună ştiinţă omisiunea,
10

Gina Stoiciu, Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 136
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distorsionarea realităţii sau partizanatul în scopul
dezinformării sau manipulării dictate de interese ascunse. În
literatura de specialitate abundă avertismentele cu privire la
posibilele pericole pentru indivizi şi pentru comunităţi,
reprezentate de propagarea conştientă şi deliberată a unor
informaţii eronate, falsificarea realităţii, interpretările
tendenţioase, „ascunderea” adevărului, sloganurile agresive,
fabricarea unor false mituri colective etc. Toate acestea pot
dirija într-o direcţie nedorită ideile, opiniile, stările sufleteşti,
comportamentele şi deciziile indivizilor.
Nu sunt puţine cazurile când informaţiile trecute prin
filtrul subiectivităţii jurnaliştilor sau intrate sub incidenţa unor
influenţe exterioare conduc la formarea unor reprezentări,
atitudini şi credinţe eronate în rândul publicului receptor.
Chiar dacă mass-media nu-şi propun în mod deliberat să
creeze iluzii sau să inducă în eroare, apreciază M. L. de
Fleur şi S. Ball-Rokeach 11, acest fapt este inevitabil,
deoarece selecţia şi distorsionarea ştirilor sunt produsul unor
factori care nu pot fi înlăturaţi, eventual controlaţi:
constrângerile din momentul pregătirii, timpul limitat de
prezentare, ignorarea amănuntelor, la care se adaugă factori
economici şi politici.
Cei mai expuşi pericolului dezinformării şi manipulării
se dovedesc a fi indivizii care nu dispun de informaţii
suficiente provenite şi din alte surse, de capacitatea de
analiză şi de judecată critică, de capacitatea de a-şi forma o
perspectivă proprie asupra lumii. Copiii şi tinerii aflaţi în plin
proces de formare ar putea fi incluşi cu uşurinţă în această
categorie. Disfuncţiile informării prin intermediul televiziunii,
dar nu numai, înseamnă un deserviciu adus educaţiei
veritabile. Acesta este motivul scepticismului arătat de
anumiţi autori: „De obicei, canalele de ştiri nu sunt privite
drept instituţii ghidate de standarde educaţionale”, scriu
11

M. L. de Fleur şi S. Ball-Rokeach, Teorii ale comunicării de masă, Ed.
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Denis McQuail şi Sven Windahl 12. Ne putem aştepta ca ceea
ce învaţă oamenii din aceste ştiri să nu fie mulţumitor, însă e
posibil şi ca rezultatele unei asemenea învăţări să fie
semnificative, în cazul acelora care probează o raportare
adecvată la acest gen de mesaje. De aceea, este necesară
conştientizarea faptului că, în formă şi conţinut, faţă de
mesajele media se impune adoptarea unei atitudini active,
critice şi selective, ceea ce reprezintă un motiv în plus
pentru a pleda în favoarea unei educaţii pentru mass-media.
Pasivism sau activism în receptarea mesajelor
Un important element în comunicarea mediatică a fost
stabilirea măsurii în care receptorul este un consumator pasiv
de mesaje audio-vizuale sau, dimpotrivă, are un comportament
activ. La prima vedere, am putea spune că oamenii care se
uită la televizor constituie un public care asimilează mesaje
fără efort şi implicare, iar nivelul de antrenare a intelectului
este scăzut (considerăm că sunt simpli consumatori de
informaţie). Specialiştii au emis ideea că, din cauza vitezei
fluxului informaţional, reflexia personală nu se mai produce,
fiind pusă grav în pericol de urmărirea pasivă a anumitor
emisiuni de televiziune.
Jurgen Habermas atrage atenţia asupra faptului că
publicul nu are nici un mijloc de a lua cuvântul şi de a
contrazice ceea ce îi este „servit” de către mass-media.
Exercitarea raţiunii de către public dispare, transferul de
informaţii fiind redus la simple discuţii între consumatorii de
cunoştinţe.
Din alt punct de vedere, subiecţilor li se mai face un
mare deserviciu, respectiv, imediat după prezentarea faptelor li
se oferă şi interpretarea lor, astfel receptorii ajungând să
creadă tot ce li se spune şi să renunţe la propria raţiune. Deci,
12

Denis McQuail şi Sven Windahl, Modele ale comunicării, Ed. SNSPA,
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se încurajează conformismul, în timp ce angajamentul şi
combativitatea se găsesc pe o poziţie scăzută; mai mult,
cantitatea imensă de informaţii servite alert consumatorilor,
conduce individul către o stare de saţietate, apatie, chiar
plăcere.
Între oamenii de ştiinţă există serioase diferenţe de
abordare a acestei problematici. De exemplu, din punct de
vedere fucţionalist, receptorul activ selectează şi interpretează
ceea ce priveşte. Specialiştii care au efectuat aceste studii pun
retoric întrebarea „de ce studiem ce face mass-media omului,
şi nu ce face omul cu mass-media?”. Oamenii au propria
identitate, valori şi nevoi, care îi fac diferiţi unii de ceilalţi.
Aşadar, ei vor percepe şi vor reacţiona diferit la ceea ce
transmit canalele de informare; unele informaţii sunt respinse,
ceea ce conduce la o asimilare prin diferenţiere, categorizare,
şi nu o asimilare prin nivelare. De asemenea, adepţii acestor
teorii subliniază că subiecţii nu memorează ce nu înţeleg, ceea
ce nu le este familiar.
Concluzionând, receptorii au posibilitatea de a stabili
propriile semnificaţii, comunicarea prin mass-media nu este o
impunere unidirecţională a conţinuturilor, ea nu duce la
pasivitatea receptorului.
Uniformizare sau diferenţiere?
Se pune problema dacă un mesaj perceput de mai mulţi
indivizi duce la o uniformizare sau la o diferenţiere a opiniilor şi
viziunilor. S-a dovedit ştiinţific faptul că percepţia diferă mult de
la un individ la altul, datorită factorilor biologici, psihologici
(nevoi, motivaţii, interese, stări afective etc.) sau socioculturali; chiar şi implicarea în procesul de absorbţie a
informaţiei diferă la indivizi.
În acelaşi timp, mesajul influenţează conştiinţa
receptorilor; dar, în general, receptarea mesajelor transmise
prin mijloacele de comunicare de masă generează experienţe
din cele mai diverse pentru indivizii care le percep.
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Mediatizarea violenţei
Nu se poate spune că violenţa lipseşte complet din
operele literare sau, cu atât mai mult, că pentru prima dată
publicul a perceput scene violente pe micul sau pe marele
ecran; totuşi, intensitatea şi motivaţia folosirii violenţei în cele
două cazuri este complet diferită.
Mijloacele moderne de comunicare „accesează”
instinctele şi pulsurile primare ale indivizilor, nevoia de
divertisment, plăcerile şi dorinţele acestora pentru a-i influenţa,
chiar manipula (inclusiv prin transmiterea de mesaje
subliminale), cu scopul obţinerii de profit din „vânzarea”
violenţei.
Consecinţa este, deseori, vizibilă. Tânărul care recurge
la violenţă ca urmare a programelor pe care le-a văzut este
deja un leit-motiv uzat şi neinteresant. Chiar şi cei moderaţi
consideră că, dacă televiziunea nu creează situaţii de violenţă
şi criminalitate, ea le amplifică.
Subminarea interesului faţă de şcoală
Un neajuns important al mass-media, reclamă
sociologii, dar şi părinţii, este influenţa negativă asupra
performanţelor şcolare ale copiilor. Fascinaţi de televiziune, de
confort, aceştia îşi pierd interesul pentru educaţie, alocându-şi
tot mai puţin timp studiului, instruirii. Am constatat că acei copii
care urmăresc excesiv programele TV au note mai mici decât
ceilalţi. Televiziunea captivează, iar urmărirea ei generează,
imprimă nevoi / motivaţii şi modalităţi de petrecere a timpului
liber, opţiuni culturale noi.
Criza lecturii este strâns legată de ascensiunea
televiziunii şi dezvoltarea programelor tot mai atractive şi
ingenioase. Chiar şi socializarea a fost afectată de consumul
exagerat de programe TV, ceea ce conduce la o dezvoltare
deficitară a personalităţii umane, chiar o inversare a valorilor
82

morale. Evident în acest moment este că lupta între apărătorii
televiziunii moderne şi specialişti este o luptă grea şi de
durată.
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IMPACTUL IMPLEMENTĂRII
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
ŞI SUPERIOR ALE M.A.I.
Lect. univ. dr. Mariana Iatagan
Universitatea „Spiru Haret”
Învăţământul superior este cel care generează
specialiştii care vor conduce într-un viitor apropiat societatea şi
economia românească integrată în Uniunea Europeană.
Realizarea unei conduite orientate spre calitate constituie o
constrângere majoră în procesul de integrare europeană a
României, fiind în acelaşi timp “elementul vital pentru atingerea
unei economii prospere” (M.Juran). O importanţă majoră o are
în această privinţă componenta educaţională, nu numai sub
aspectul calităţii prestaţiei, ci şi al integrării nevoii de calitate în
cultura naţională. Mentalitatea individului trebuie să asimileze
convingerea că nu poate să existe bunăstare fără o muncă
responsabilă şi de calitate.
Plecând de la această misiune, devine evident că
întreaga activitate a instituţiilor de învăţământ de nivel
postliceal şi superior ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
trebuie orientată spre creşterea competitivităţii instituţiei, atât la
nivel naţional cât şi pe plan internaţional, prin: calitatea ofertei
şi a rezultatelor activităţii, un management performant, o
politică financiară centrată pe utilizarea raţională a resurselor
(concomitent cu atragerea de noi resurse), întărirea
dimensiunii internaţionale a activităţii, încurajarea unei atitudini
responsabile a întregului personal.
În afară de orientarea spre performanţă şi creşterea
competitivităţii, care sunt cerinţe generice, necesitatea
introducerii managementului calităţii în învăţământul de nivel
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postliceal şi universitar este determinată şi de condiţii concrete
şi imediate. Acestea sunt:
• cerinţa societăţii privind folosirea eficientă şi
transparentă a resurselor publice şi extrabugetare alocate
învăţământului superior;
• crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii
învăţământului, atât în privinţa propriului personal, cât şi în
rândurile elevilor/studenţilor;
• asigurarea pregătirii performante a absolvenţilor pentru
a răspunde exigenţelor economiei de piaţă actuale şi de
perspectivă din România;
• alinierea la standardele şi practica instituţiilor de
învăţământ europene de nivel postliceal şi universitar în
domeniul managementului calităţii, condiţie pentru întărirea
dimensiunii internaţionale a instituţiei de învăţământ respective
a Internelor;
• creşterea încrederii societăţii româneşti că vor fi
satisfăcute necesităţile şi aşteptările ei explicite şi implicite
privind prestaţia instituţiilor de învăţământ ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
• creşterea încrederii comunităţii internaţionale în
capacitatea învăţământului românesc desfăşurat în minister de
a presta o activitate performantă;
• identificarea
verigilor
deficitare
şi
prevenirea
neconformităţilor ce pot apărea în prestaţia didactică;
• eficientizarea
activităţilor
în
toate
domeniile
fundamentale de competenţă, de organizare şi funcţionare
specifice unei instituţii de învăţământ de nivel postliceal şi
universitar;
• îmbunătăţirea continuă a calităţii prestaţiei didactice de
nivelele menţionate.
Educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea
căruia depinde în bună parte nu numai bunăstarea viitoare a
naţiunii respective ci, în acelaşi timp, puterea, influenţa şi chiar
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existenţa ei ca entitate distinctă în configuraţia regională şi
mondială.
La fel ca în toate ţările europene, şi în România,
calitatea instruirii a devenit un domeniu de interes deosebit,
având în vedere în primul rând decalajul naţional faţă de ţările
dezvoltate şi necesitatea obţinerii unor finalităţi/rezultate
integrate in context european.
În comparaţie cu situaţia din urmă cu circa două decenii,
s-a produs o diversificare a instituţiilor de învăţământ din
Ministerul Administraţiei şi Internelor. Noile tehnologii ale
informaţiei şi comunicării, printre altele, au contribuit masiv la o
astfel de diversificare. La nivel de ţară, aceşti doi factori au
condus la apariţia unor instituţii de învăţământ virtuale sau
transnaţionale şi la introducerea unor schimbări profund
novatoare în modul de oferire a serviciilor de instruire şi
învăţare.
Pe de altă parte, o dată cu creşterea numărului de
absolvenţi ai învăţământului specific Internelor şi Reformei
Administrative, a crescut şi competitivitatea pentru ocuparea
unui loc de muncă bine salarizat şi care oferă şanse de
dezvoltare personală.
Beneficiarii serviciilor educaţionale formulează tot mai
insistent exigenţe faţă de unităţile de învăţământ şi solicită
informaţii detaliate despre calitatea acestora, din perspectiva
angajării profesionale şi a dezvoltării personale.
Se remarcă şi schimbările din piaţa muncii, în general şi
a celei europene în special, creşterea mobilităţii forţei de
muncă şi a fluxurilor de migraţie profesională şi geografică.
Din 1999, sistemul românesc de învăţământ superior a
fost angajat în aşa-numitul „Proces Bologna”, iniţiat prin
„Declaraţia de la Bologna” (iunie 1999), al cărui obiectiv
principal este construirea, până în anul 2010, a „spaţiului
european al învăţământului superior”.
Pentru a atinge acest obiectiv al sistemului integrat
european s-a trecut la promovarea unor politici şi proceduri
compatibile de asigurare a calităţii predării şi învăţării
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universitare, în vederea creşterii competitivităţii globale a
învăţământului superior european.
În virtutea finalităţilor urmărite, orice instituţie de
învăţământ postliceal şi superior ale Internelor este
responsabilă, în mod autonom, de dezvoltarea unei culturi a
calităţii, adică a unor politici, tehnici şi practici consecvent
aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea acelor
rezultate/performanţe care sunt concordante cu obiectivele
fixate.
Printre standardele instituţionale ale asigurării calităţii
într-o instituţie de învăţământ de nivelul menţionat se
regăsesc: existenţa unor mecanisme specifice de aprobare,
monitorizare şi evaluare a programelor de studii şi a
diplomelor, evaluarea studenţilor pe baza unor criterii şi
proceduri publice aplicate în mod consecvent, obligativitatea
asigurării de personal didactic suficient, competent şi calificat
care să gestioneze predarea şi învăţarea; apoi, resursele de
învăţare oferite studenţilor să fie adecvate şi specifice fiecărui
program de studii, instituţiile să dispună de sisteme de date şi
informaţii care probează calitatea.
Nivelul propus de realizare a performanţelor depinde de
resursele disponibile financiare, materiale, umane dar si de
nivelul de formare prealabilă a studenţilor.
Rezultatele învăţării pot fi analizate cu ajutorul
următorilor indicatori: gradul de promovabilitate, profile de
notare ale studenţilor, implicarea studenţilor în activităţi legate
de procesul didactic, participarea studenţilor şi rezultate
obţinute la concursuri naţionale/ internaţionale, rezultatele
obţinute de aceştia în activitatea de practică ş.a.
Evaluarea externă a calităţii dintr-o instituţie de
învăţământ a Ministerului Administraţiei şi Internelor este
întreprinsă cu scopul de a informa în mod obiectiv beneficiarii
şi publicul, dar şi instituţia însăşi, despre nivelul efectiv al
performanţelor sau despre gradul de concordanţă dintre
declaraţiile de intenţie.
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Eficacitatea educaţională, ca standard de referinţă, se
referă la resursele interne şi externe pe care instituţia de
învăţământ le mobilizează pentru a atinge performanţele
dorite. Referinţa principală este reprezentată de procesele de
predare a căror eficacitate este măsurată prin raportare la
performanţele învăţării studenţilor. Acest standard se referă la
modul în care sunt activate anumite inputuri şi la procesele
care se derulează pentru a atinge performanţe în învăţare.
Se impune cu necesitate formularea unor standarde cât
mai precise şi mai detaliate, cum s-a făcut, de exemplu, în
cazul politicii de acreditare de la noi din ţară: câte cadre
didactice cu normă de bază şi cu titlul de profesor şi
conferenţiar, câte volume în bibliotecă, câtă suprafaţă alocată
spaţiilor de învăţare-predare etc. Această abordare a condus
la acreditarea universităţilor, pe baza cerinţelor de tip input,
fără însă a dispune de informaţii şi date pertinente care se
referă la calitatea efectivă a proceselor de predare şi învăţare.
Capacitatea internă şi verificabilitatea externă pot fi
bazate pe un set de indicatori de performanţă, aceştia
reprezentând alt reper de particularizare a instituţiilor de
învăţământ. Aria de grupare a performanţelor se referă la acea
componentă din realitatea instituţională a unei instituţii de
învăţământ pe care o vizează un standard şi în jurul căreia
arondăm un set limitat de informaţii.
Performanţa instituţiei de învăţământ din Ministerul
Administraţiei şi Internelor se poate orienta către minimizarea
costurilor sau către creşterea eficacităţii educaţionale. O astfel
de opţiune ar presupune o analiză comparativă, adică o
instituţie se compară cu altele şi alege un nivel al
performanţelor şi deci al calităţii serviciilor pe care le oferă,
date fiind constrângerile cu care se confruntă.
Dificultăţile cu care se confruntă instituţiile de
învăţământ de la nivel de ţară, în prezent, referitoare la
problematica managementului calităţii sunt: lipsa strategiilor şi
a politicii în domeniul managementului calităţii la nivel
instituţional şi abordarea fragmentară a asigurării calităţii în
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detrimentul abordării sistemice, insuficienţa informării şi
instruirii personalului universităţilor de toate nivelele în
domeniul managementului calităţii şi sistemelor de calitate,
abordarea problemei calităţii de pe principii de identificare a
neconformităţilor şi corectare a acestora în loc de prevenire a
apariţiei problemelor, insuficienţa orientării spre necesităţile
clienţilor şi partenerilor şi focalizarea pe posibilităţi interne,
rezistenţă la schimbări şi complexitatea promovării
schimbărilor în mentalitate, atitudini, comportament.
Managementul asigurării calităţii în învăţământul nostru
superior trebuie radical îmbunătăţit, întrucât presiunile externe
ale preconizatului ”spaţiu european al învăţământului superior”
şi cerinţele interne ale economiei şi culturii naţionale devin tot
mai puternice.
Principalul client al şcolii, de orice grad, şi, implicit al
instituţiilor de învăţământ postliceal şi universitar ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor este, în ultimă instanţă,
societatea. Studentul are, aşadar, o dublă calitate: participant
activ la propria educaţie, dar şi „client” al instituţiei de
învăţământ, iar valoarea adăugată reprezintă contribuţia
efectivă a şcolii la educaţie, dincolo de factorii de intrare
(studenţi, resurse, mediul economico-social).
Calitatea este o consecinţă şi nu o premisă a muncii.
Totuşi, dacă nu apare ca o referinţă constantă a oricărei
întreprinderi şi cu atât mai mult a instituţiei de învăţământ,
riscul erodării prestigiului şi al pierderii de teren pe o piaţă tot
mai competitivă a învăţământului superior european devine tot
mai proeminent.
Calitatea ar trebui să fie evaluată prin raportare la
rezultatele învăţării şi formării profesionale şi nu doar prin
considerarea unor indicatori de tip „input” (spaţii de
învăţământ, personal didactic etc.) iar accentul trebuie pus pe
procesele de obţinere a rezultatelor scontate; personalul de
conducere şi cel didactic dintr-o instituţie de nivel postliceal şi
universitar este responsabil profesional şi financiar de
obţinerea unui anumit nivel al procesului instructiv-educativ.
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Acredităm, de obicei, o universitate pe baza unor
informaţii despre clădiri, echipamente şi figuri impersonale,
eludând tocmai procesele care le animează şi conduc la
anumite performanţe. Ne concentrăm pe câteva prescripţii
importante, dar cu totul insuficiente pentru a evalua acea cultură
a calităţii ce dă seamă de instituţia de învăţământ.
Plecând de la premisa că educaţia de calitate presupune
îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi având în vedere
ritmul schimbărilor sociale, şi instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să aibă ca
obiectiv dezvoltarea continuă a resurselor umane.
Reforme importante la nivel naţional, uneori întârziate în
domenii-cheie, cum ar fi reforma curriculară, asigurarea calităţii
şi recunoaşterea calificărilor sunt condiţii de bază pentru
investiţii eficiente. Astfel de reforme nu-şi pot atinge întregul
potenţial, nici la nivelul instituţiilor de învăţământ naţionale, cu
atât mai mult la nivelul instituţiilor de învăţământ ale
Administraţiei şi Internelor, dacă sunt proiectate doar pentru
contextul naţional şi nu ţin cont de contextul mai larg al noului
context european.
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PERSPECTIVE ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE
APLICATE LA NIVELUL ŞCOLILOR DE SUBOFIŢERI ŞI
AGENŢI ALE M.A.I.
Comisar-şef Sorin Alexe
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
Lucrarea subsecventă este fundamentată pe rezultatele
studiului asupra proiectării unui curriculum privind comunicarea
profesională într-o limbă modernă, competenţă - cheie a
lucrătorilor din cadrul serviciilor care asigură intervenţia pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, fiind în
acelaşi timp o prezentare a conţinutului literaturii de
specialitate privind crearea deprinderilor de comunicare
profesională aplicată pe domeniul cunoaşterii limbii engleze ca
„lingua franca” a comunităţii europene. Studiul intenţionează
să promoveze un suport teoretic pentru profesorii ESL (English
as a Second Language) care aplică programele şcolare în
conformitate cu principiile didactice privind ESP (English on
Special Purposes).
Informaţii asupra scopului lucrării
În primăvara anului 2004 am participat la realizarea unui
curriculum didactic proiectat pe durata unui curs de zece
săptămâni, ce avea ca scop instruirea unui grup de instructori
ai Serviciilor de Urgenţă din Croaţia. Cursul a fost direct
coordonat de Universitatea Bournemouth, UK, Facultatea de
Management al Dezastrelor.
Curriculumul proiectat a conţinut două direcţii distincte:
procesul didactic privind învăţarea limbii engleze aplicate şi
conştientizarea necesităţii colaborării transfrontaliere. Cu toate
că a doua direcţie a fost dezvoltată independent de agenţiile
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locale care sprijină sistemul de management al dezastrelor,
componenta principală a programului s-a focalizat pe
conţinutul fazelor de realizare a competenţelor lingvistice. În
acest sens, au fost identificate cinci roluri-cheie pentru
instructorul de limbă engleză aplicată, relevate de Dudley
Evans şi St. John (1998):
- profesor
- proiectant de programă şi note de curs
- colaborator
- cercetător
- evaluator
Acest studiu se referă în mod special la rolul
instructorului de limbă engleză aplicată, privit ca proiectant de
programă şi de note de curs. Premisa studiului se bazează pe
observaţiile lui David Nunan asupra profesorului, având un rol
principal în realizarea unui curriculum.
Se înţelege de la sine că, dacă profesorii sunt
responsabili cu implementarea curriculumului, au nevoie de
timpul adecvat, de deprinderi creative şi de o motivaţie
corespunzătoare. Sprijinul motivaţional şi material include
diferite modele curriculare şi metodologii didactice folosind, la
nevoie, părerile referenţilor şi consilierilor. Discutarea în echipă
a structurilor de sprijin şi de referinţă este inclusă în realizarea
implicită a curriculumului (Nunan, 1987, p. 75).
Nunan, recunoaşte faptul că problemele privind timpul,
deprinderile şi sprijinul echipei sunt elemente-cheie pentru
profesorii care se află în planul direct al implementării
programelor şcolare. Intenţia acestui studiu este de a oferi un
suport teoretic instructorului ESL, din perspectiva proiectării
cursului şi a materialelor conexe.
Studiul începe cu o discuţie asupra originilor sintagmei
ESP. Câteva noţiuni-cheie sunt prezentate după cum
urmează:
- caracteristici absolute şi variabile;
- tipuri de ESP;
- caracteristici ale cursului ESP;
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-

sensul cuvântului „special” în sintagma ESP.

Elementele-cheie în proiectarea curriculumului ESP
sunt următoarele:
- abilităţile cerute de o comunicare eficientă privind
standardele ocupaţionale;
- cuprinderea achiziţiei competenţelor lingvistice
speciale raportate la competenţele lingvistice
generale;
- grupuri de cursanţi omogene/neomogene;
- stabilirea resurselor.
Originile sintagmei ESP
Desigur că există o multitudine de interpretări ale originii
sintagmei ESP. În mod evident sunt relevate trei motive
comune tuturor interpretărilor: cerinţele unor standarde
ocupaţionale în plină transformare, o evoluţie lingvistică şi
centrarea asupra beneficiarului actului educaţional (Hutchinson
§ Waters, 1987).
Hutchinson § Waters precizează că există două
perioade-cheie în dezvoltarea istorică a sintagmei ESP. În
primul rând, sfârşitul celui de al doilea război mondial a
fundamentat o epocă de expansiuni ştiinţifice, tehnice şi
economice privind intenţiile semantice. La scară internaţională,
dezvoltarea economică a Statelor Unite a cuprins şi
necesitatea expansiunii limbii engleze. În al doilea rând, criza
petrolieră din anii 1970 a stat la baza investiţiilor financiare
occidentale şi a transferării cunoştinţelor asupra ţărilor bogate
în petrol. Astfel, vehiculul comunicării profesionale a devenit
limba engleză.
Efectul general al acestei dezvoltări a fost reprezentat
de presiunea asupra profesiei de realizare a competenţelor de
comunicare în scopul desfăşurării actului economic. În timp ce
limba engleză îşi decisese destinul istoric, acum devenise
subiectul exprimării dorinţelor trebuinţelor şi cerinţelor altor
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persoane decât cele implicate în didactica limbii engleze
(Hutchinson § Waters, 1987).
Al doilea motiv-cheie considerat ca efect impresionant
asupra apariţiei ESP, a fost revoluţia lingvistică. În timp ce
tradiţionaliştii descriau caracteristicile limbajului, inovatorii
lingvisticii moderne şi-au focalizat studiile asupra modurilor în
care limba este folosită în comunicarea reală. Hutchinson §
Waters, în 1987, au stabilit că o descoperire semnificativă a
fost reliefată de variantele englezei vorbite şi scrise. Cu alte
cuvinte, luând în considerare contextele particulare de folosire
a limbii engleze, se remarcă faptul că variantele capătă diferite
valori. Această idee a fost continuată de alţi lingvişti. Dacă
limbajul variază situaţional, atunci şi proiectarea învăţării
acestuia trebuie să se conformeze trebuinţelor de aplicare.
Aşadar, în perioada 1960 – 1970 au existat diferite încercări în
descrierea limbii engleze aplicate pentru ştiinţă şi tehnologie
EST.
Motivul final pe care Hutchinson § Waters, (1987) îl
citează, ca având influenţă decisivă asupra conceptului ESP,
are mai puţin de-a face cu problematica lingvistică şi mai mult
în comun cu domeniul psihologiei. Atenţia se concentrează
asupra metodelor de formare a competenţelor de limbaj şi
asupra modalităţilor prin care cursanţii învaţă să aplice limbajul
achiziţionat. De asemenea, cursanţii au moduri diferite de
învăţare, folosesc deprinderi variate, îşi formulează scheme
logice fiind motivaţi de trebuinţe şi interese diferite. De aceea,
focalizarea activităţii asupra trebuinţelor cursanţilor devine la
fel de importantă ca şi metodele folosite în scopul diseminării
cunoaşterii lingvistice. Proiectarea unor cursuri specifice care
să întâmpine realizarea trebuinţelor individuale a devenit o
extindere firească a acestui mod de raţionare. Până în prezent,
sintagmele-cheie folosite în dinamica învăţării limbii engleze
ESL, sunt „centrarea pe cursant” sau „centrarea pe învăţare”.
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Noţiuni-cheie despre ESP
Discuţia asupra acestei problematici aduce în prim plan
patru noţiuni-cheie:
- distincţia între caracteristicile absolute şi variabile
ale ESP;
- tipuri de ESP;
- caracteristici ale cursurilor ESP;
- sensul cuvântului „special” în ESP.
Caracteristici absolute şi variabile privind ESP
Cu zece ani mai târziu decât predecesorii, teoreticienii
Dudlcy – Evans şi St. John (1998) au modificat definiţia
originară a lui Strevens privind ESP.
Strevens a definit ESP prin identificarea caracteristicilor
absolute şi variabile (1988), făcând o distincţie între patru
caracteristici absolute şi două variabile.
I. Caracteristici absolute:
ESP reprezintă didactica limbii engleze în următoarele
condiţii:
- proiectată să prevină trebuinţele specifice ale
cursantului;
- formulată în conţinutul tematic şi topic conform
ocupaţiilor şi activităţilor specifice;
- centrată pe structurile lingvistice specializate
prin abordarea particulară a sintaxei,
vocabularului şi a discursului;
- prezentată în contrast cu limba engleză de
interes general.
II. Caracteristici variabile
ESP poate îndeplini următoarele condiţii, dar nu în mod
obligatoriu:
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-

limitarea deprinderilor ce vor fi învăţate (ex.
numai citire);
- nerespectarea
procedurilor
stabilite
de
metodologii.
Anthony (1997) observă că există dezbateri continue
asupra conţinutului ESP, în ciuda faptului că discuţiile durează
de treizeci de ani. În 1997, la o conferinţă din Japonia, Dudley
– Evans a oferit o definiţie modificată şi postulată astfel:
I. Caracteristici absolute:
ESP este proiectată să întâmpine trăsăturile
beneficiarului;
- ESP
foloseşte
informaţii
şi
elemente
metodologice inter şi transdisciplinare, sub
aceleaşi standarde ocupaţionale;
- ESP este centrată pe limbaj (gramatică,
vocabular, contexte), deprinderi şi pe analiza
discursului specific ocupaţiei.
-

II. Caracteristici variabile:
- ESP poate fi proiectată prin relaţii cu elemente
specifice ale ocupaţiei;
- ESP poate folosi, în situaţii didactice deosebite,
altă metodologie decât cele care sunt specifice
învăţării limbii engleze standard;
- ESP trebuie să fie proiectată pentru educaţia
adulţilor, atât la nivelul terţiar avansat, cât şi în
contexte strict profesionale.
De asemenea, ESP poate fi indusă în curriculumul
învăţământului secundar.
- ESP este proiectată, în general, pentru cursanţii
de nivel intermediar B2 sau avansat B3, conform
CEF;
- majoritatea cursanţilor ESP deţin cunoştinţe de
bază privind sistemul lingvistic, aşadar pot fi
folosite şi pentru începători.
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Al patrulea şi al cincilea tip de ESP, identificat de Carte
(1983), este engleza cu topici speciale sau proiectată pentru
scopuri ocupaţionale speciale. Carter observă că, numai în
acest punct, se poate accentua transferul metodologic de la
scopuri la topici şi invers.
Dudley – Evans şi St. John au eludat caracteristica
absolută a contrastului ESP – GE (engleză standard) şi au
adăugat mai multe caracteristici variabile. Autorii susţin că
ESP nu este necesar aplicată unei anumite discipline. Mai
mult, ESP poate fi folosită în educaţia adulţilor în acelaşi mod
cu instruirea tinerilor din şcolile de nivel secundar.
În privinţa unei definiţii ample a ESP, Hutchinson şi
Waters (1987) susţin că: „ESP este o abordare a predării
limbilor străine, unde toate deciziile privitoare la conţinut şi
metodă sunt bazate pe motivaţia cursantului pentru învăţare”
(p.19).
Anthony (1997) observă că nu este suficient de clară
limita cursurilor ESP raportată la începuturile cursurilor de
engleză standard. Diverşi instructori ESL, fără competenţă în
domeniu, folosesc o abordare a ESP bazată pe programe
şcolare construite conform trebuinţelor cursantului sau
coroborate cu propriile competenţe de limbaj privind
comunicarea în limba engleză standard.
Tipuri de ESP
David Carter (1983) identifică următoarele tipuri de
ESP, în cadrul „arborelui ELT”:
- engleza ca limbaj semantic restrictiv;
- engleza cu scopuri academice;
- engleza cu scopuri ocupaţionale;
- engleza cu topici specifice;
- engleza cu scopuri speciale.
Limbajul folosit de controlorii de trafic aerian, de poliţiştii
aflaţi în misiuni, de ofiţerii care execută misiuni operative sau
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chiar de ospătari, sunt exemple de limba engleză semantic
restrictivă.
Mackay şi Mountford ilustrează evident diferenţa dintre
limbajul semantic restrictiv şi limbajul general prin următoarea
afirmaţie: „limbajul controlorilor de trafic aerian internaţional
poate fi privit ca special, în sensul că repertoriul folosit de
controlor este strict determinat şi folosit cu precizie în contexte
situaţionale”.
Cu toate acestea, aceste repertorii restricţionate nu sunt
limbaje, aşa cum un ghid turistic de conversaţie nu este o
gramatică. Cunoaşterea unui limbaj restricţionat nu ar permite
vorbitorului să comunice eficient în situaţii inedite sau în
contexte din afara mediului vocaţional.
Al doilea tip de ESP, identificat de Carter în 1983, este
engleza pentru scopuri academice posibil de transferat în
scopuri ocupaţionale. În proiectarea „arborelului ELT”, ESP
este divizată în trei direcţii:
- engleza pentru ştiinţă şi tehnologie (EST);
- engleza pentru afaceri şi Economie (EBE);
- engleza pentru studii sociale (ESS).
Fiecare din aceste registre se divide în alte trei ramuri:
- engleza cu scopuri academice (EAP);
- engleza cu scopuri ocupaţionale (EOP);
- engleza cu scopuri speciale (ESP).
Un exemplu de EOP pentru ramura ESP este: „engleza
pentru poliţişti”, în timp ce un exemplu de EAP pentru ramura
EST este: „engleza pentru serviciile medicale de urgenţă”.
Hutchinson şi Waters subliniază totuşi că nu există o
distincţie tranşantă între EAP şi EOP: „oamenii pot munci şi
studia simultan; este, de asemenea, probabil că limba învăţată
pentru folosirea în contexte situaţionale va putea fi folosită
când cursantul îşi reia locul de muncă.
Probabil că acest lucru explică raţionamentul lui Carter
privind încadrarea în categorii EAP şi EOP sub acelaşi tip de
ESP. Este evident că principiul lui Carter implică faptul că
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scopul final al EAP şi EOP este acelaşi: competenţele
beneficiarului.
Cu toate acestea, în ciuda scopului identic, mijloacele
de realizare a performanţelor sunt diferite. Punctul de vedere
acceptat, prin teoria lui Cummins (1979), se referă la nivelul
performanţelor cognitive de nivel academic în contrast cu
deprinderile individuale aplicate.
Al patrulea şi al cincilea tip de ESP, identificat de Carter
în 1983, este engleza cu topici specifice şi predată în scopul
realizării unor competenţe speciale. Carter observă că numai
aici accentul se deplasează de la scop la topică. Acest tip de
ESP este proiectat prin diagnosticarea necesităţilor de învăţare
pentru nivelurile de învăţământ, terţiar şi superior, având ca
scop selectarea informaţiilor documentare, participarea la
conferinţe, lucrul în misiuni transfrontaliere sau de a comunica
eficient cu oamenii de culturi diverse, în contexte care implică
controlul de frontieră, activităţi poliţieneşti şi de intervenţie în
situaţii de urgenţă prevăzute, de pildă, de principiile integrării
în spaţiul Schengen.
Cu toate acestea, am convingerea că această abordare
nu reprezintă un tip distinct de ESP, este mai mult o
componentă integrativă a cursurilor de ESP sau a programelor
educaţionale care se focalizează pe limbaje situaţionale. Acest
tip de limbaj contextual situaţional a rezultat din interpretarea
analizei trebuinţelor beneficiarului, raportate la performanţele
cerute de angajator.
Caracteristici ale cursurilor ESP
Carter (1983) afirmă că există trei trăsături comune ale
cursului ESP:
- material autentic;
- proiectarea către scop;
- performanţa individuală.
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Am considerat că folosirea textelor autentice este
fezabilă şi poate fi oferită ca bază a studiului pentru nivelurile
B2 şi B3 conform CEF.
Pregătirea subofiţerilor şi agenţilor care colaborează în
misiunile de intervenţie în situaţiile de urgenţă, a suscitat,
dincolo de evaluarea performanţelor individuale de comunicare
profesională, capacitatea cursanţilor de a investiga şi
descoperi informaţii de interes profesional. Cursanţii au fost
îndemnaţi să realizeze portofolii, prin folosirea resurselor
selective şi prin utilizarea tehnicii de calcul şi telecomunicaţii.
În scopul realizării competenţelor lingvistice s-au creat
situaţii de simulare a realităţii, unde s-a urmărit integrativ
aplicarea deprinderilor de ascultare activă şi înţelegere, de
ascultare empatică şi de vorbire fluentă, logică şi coerentă.
Concluzia rezultată în urma analizării portofoliilor şi a
jocurilor de rol a fost că ESP transformă pe cei care învaţă în
utilizatori ai limbajului specializat. Se pune întrebarea dacă
este necesar ca utilizatorii implicaţi în programele de
management al dezastrelor să aibă şi noţiuni de strategii
educaţionale, în privinţa învăţării limbii engleze aplicate.
Considerăm că nu este necesar, dar elemente care stabilesc
repere ale unor modalităţi de acces la informaţiile culturii
specifice sunt, de altfel, modalităţi de lucru cu persoanele
adulte.
Semnificaţia cuvântului „special” în sintagma ESP
O simplă clarificare trebuie realizată în acest moment:
limbajul special şi scopul specializat sunt două noţiuni complet
diferite. În 1974, Perren a observat că apare confuzia dintre
aceste două noţiuni în folosirea lor lingvistică. Dacă ne uităm
peste scrierile lui Mackay referitoare la repertoriul restrictiv,
putem înţelege corect ideea limbajului special: singurul mod
practic prin care putem înţelege noţiunea de limbaj special
este prin repertoriul restrictiv al cuvintelor şi expresiilor
selectate din ansamblul limbii, datorită faptului că repertoriul
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restrictiv acoperă fiecare cerere de rostire într-un context bine
determinat, referitor la sarcini profesionale. Pe de altă parte,
scopul specializat se referă la finalitatea pentru care se
pregătesc cursanţii în privinţa învăţării limbajului iar nu a naturii
limbajului pe care îl învaţă.
În consecinţă, focalizarea pe cuvântul „special” în ESP
trebuie să reprezinte scopul pentru care cursanţii învaţă şi nu
scopul achiziţionării jargonului sau registrelor profesionale pe
care le exprimă.
Elemente-cheie în proiectarea curriculumului ESP
Elementele analizate în această secţiune sunt extrase
din raportul dintre curriculumul ESP în contexte ESL. Acest
fapt de limbă este produsul experienţei mele profesionale în
proiectarea programelor şcolare a Modulului de Comunicare
profesională într-o limbă străină specifică standardelor
ocupaţionale ale forţelor care participă la intervenţia în situaţii
de urgenţă.
Această experienţă a fost sprijinită de o recapitulare a
conţinutului cercetărilor referitoare la ESP.
Abilităţi necesare comunicării profesionale eficiente
Cummins (1979) a realizat o dihotomie între deprinderile
de comunicare interpersonală de bază (BICS) şi evoluţia
limbajului cognitiv academic (CALP). Prima structură se referă
la deprinderile lingvistice folosite în limbajul informal şi
colocvial (prieteni, familie, colegi).
A doua structură se referă la dezvoltarea limbajului
necesar exprimării semnificaţiilor aflate în uzul comunicării
academice. Situaţiile în care indivizii folosesc BICS sunt
caracterizate de contexte care furnizează un acces relativ
simplu către sensuri. Cu toate acestea, CALP apare în
contexte care oferă mult mai puţine chei situaţionale privind
comunicarea.
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Ca urmare a desfăşurării procesului didactic proiectat
de curriculumul adresat cursanţilor angajaţi în structura
serviciilor de urgenţă, am ajuns la concluzia că sunt necesare
trei abilităţi pentru realizarea unei comunicări profesionale
eficiente. Am adăugat o a treia deprindere sau abilitate la
teoria lui Cummins, în scopul completării imaginii de ansamblu
a procesului didactic privind ESP.
Prima abilitate cerută de comunicarea profesională
adecvată standardelor ocupaţionale este folosirea unui jargon
specific contextului ocupaţional.
A doua abilitate prevede o folosire generalizată a unui
set de deprinderi academice, de exemplu, managementul de
proiect şi realizarea lucrărilor complexe. În cadrul grupului de
cursanţi specializaţi pentru intervenţia în situaţii de urgenţă am
constatat necesitatea înţelegerii unei culturi inovatoare.
A treia abilitate este reprezentată de folosirea
limbajului colocvial informal în scopul comunicării eficiente,
fără a ţine cont de contextul ocupaţional. Exemplele sunt alese
din discuţiile colegiale, dincolo de program, sau din răspunsul
informal trimis prin mijloace de comunicaţii diverse.
Sarcina profesorului care desfăşoară activităţi ESP este
să se asigure că toate aceste trei abilităţi sunt integrate în
curriculum şi incluse de performanţa lingvistică informală. Este
o sarcină dificilă datorită muncii de cercetare necesară
culegerii resurselor materiale. Colaborarea strânsă dintre
experţii altor module specializate şi proiectantul curriculumului
ESP este absolut necesară, dar presupune un mare consum
de resursă timp.
Privind
retrospectiv,
experienţa
învăţământului
poliţienesc şi al serviciilor de urgenţă scoate în evidenţă
necesitatea ancorării în realitatea muncii operative, o variabilă
extrem de importantă şi greu de actualizat. Din fericire, există
o bază informaţională dezvoltată privind deprinderile lingvistice
academice şi generale prin consultarea site-urilor specializate
din Internet. Astfel, conectarea experienţelor profesionale noi
la noile experienţe lingvistice profesionale reprezintă secretul
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unei învăţări eficiente raportate la finalităţile standardelor de
pregătire.
În ceea ce priveşte pregătirea lingvistică a personalului
din şcolile Ministerului Internelor, am constatat existenţa unor
multiple posibilităţi de formulare a standardelor ocupaţionale
pe care a trebuit să le adaptez standardelor de pregătire pe
durata limitată impusă de curriculum. Am ales varianta
identificării deprinderilor de tip academic, care puteau fi
transferate conţinuturilor standardelor ocupaţionale. Acest
lucru a necesitat inventarierea misiunilor de intervenţie la
incidente majore, identificarea experienţelor profesionale
specifice tipurilor de cursanţi şi identificarea deprinderilor de
limbaj academic, aflat în strânsă corelare cu limbajele
specializate. Aceste informaţii s-au suprapus cu obiectivele
generale prevăzute de procesul didactic şi specificate pentru
grupuri de cursanţi cu niveluri aperceptive iniţiale diferite.
Consider că, date fiind analiza trebuinţelor de pregătire
în domeniul ESP şi proiectarea unui curriculum centrat pe
învăţare, proiecţie dinamică raportată la nevoile instituţionale
de educare lingvistică, este imposibil să se aştepte ca
realizatorul programelor şcolare să poată identifica o
echilibrare simultană a performanţelor observate la toate
grupele de studiu. În realitate, cea mai mare parte a
responsabilităţii se transferă instructorilor. Ei sunt cei care pot
identifica treptele de accesare a nevoilor de studiu ale
cursantului şi pot programa cantitatea de informaţie lingvistică
pe care o transferă şi de la care aşteaptă feed-back-ul fiecărui
individ în parte.
Raportul privind dobândirea competenţelor lingvistice
cu conţinut specializat / conţinut lingvistic general
În momentul în care am acceptat provocarea realizării
unui program-pilot privind educarea abilităţilor de comunicare
profesională în limba engleză, am constatat raportul dintre
resursa timp şi conţinutul instruirii: două ore de activităţi directe
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de tip prelegere magistrală pentru un grup de 23 ore
reprezentând activitatea de seminar.
Conform acestui raport, problema centrală era
proiectarea conţinutului cunoaşterii profesionale şi a
vocabularului specializat, în contrast cu timpul oferit dezvoltării
deprinderilor lingvistice generale şi academice, cu toate că a
existat o recomandare anterioară activităţilor directe, echilibrul
dintre conţinut didactic şi timp era stabilit pe baza reperelor
zilei de studiu. În cele din urmă, s-a hotărât că activităţile
directe vor fi conduse atât individual cât şi de doi instructori,
simultan, şi că resursa timp trebuia dezvoltată în raport cu
informaţia transmisă şi cu verificarea informaţiei receptate în
urma activităţilor de predare în echipă. S-a ajuns la soluţia
proiectării unei programe săptămânale conţinând douăzeci şi
cinci de ore repartizate astfel:
- 8 ore pentru predarea limbajului integrat – instructorul
ESL;
- 6 ore pentru prelegere asupra incidentelor majore
(instructorul de specialitate);
- 4 ore de comunicare la locul de muncă (grupuri de
lucru);
- 3 ore de predare a terminologiei specifice activităţii
poliţieneşti şi de management al dezastrelor (instructor de
specialitate);
- 2 ore de informare asupra procedurilor speciale
(instructor de specialitate);
- 2 ore de utilizare a mijloacelor de calcul şi comunicaţii
(instructorul ESL).
Primul lucru evident rezultat din această proiectare este
că timpul acordat deprinderilor de limbaj general şi academic
depăşeşte cu mult timpul acordat achiziţionării cunoştinţelor de
specialitate. In concluzie, s-a recomandat ca prezenţa
instructorului de specialitate să fie amplificată, asigurând un
echilibru comunicaţional privind verificarea transmiterii corecte
a informaţiilor de conţinut.
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Activitatea didactică a fost proiectată pe baza predării în
echipă,
suprapunând
corectitudinea
informaţiilor
de
specialitate şi transferarea lor în planul comunicării
profesionale în limba angleză. În urma consultării cursanţilor sa concluzionat că este necesară interacţionarea cu instructorii
de specialitate concomitent cu instructorii ESL, dincolo de stilul
tradiţional de prelegere magistrală
Grupuri eterogene – grupuri omogene de cursanţi
În proiectarea curriculumului am descoperit un număr
de variabile care caracterizează grupurile eterogene de
cursanţi. Consider că omogenizarea grupurilor este posibilă
numai parţial, în timpul oferit de planul de învăţământ, date
fiind diferenţele nivelului aperceptiv iniţial, a educaţiei
lingvistice şi a experienţei profesionale, concomitent cu
posibilităţile individuale de achiziţionare a competenţelor de
comunicare. De aceea, este necesar să se stabilească
standarde minime de admitere la curs, formulate pe niveluri
diferite de performanţă lingvistică, motivaţie, instruire
anterioară şi experienţă profesională. Aceste standarde vor
face posibilă repartizarea quasiomogenă a grupelor de
pregătire. În urma consultării cursanţilor asupra programului de
instruire s-a menţionat faptul că a fost necesar un efort
simultan de învăţare a limbajului academic şi a conţinutului
specializat, în acelaşi timp. Pentru unii din cursanţi
dezavantajul a constat în cunoaşterea limitată a elementelor
profesionale şi implicit prin expertiza limitată, atât în planul
achiziţionării limbajului standard cât şi în planul aplicării
limbajului profesional. Unii cursanţi erau ofiţeri de carieră,
aveau cunoştinţe profesionale solide dar competenţele de
comunicare profesională erau limitate. Strategia pe care am
propus-o a fost de a organiza grupe de lucru, aparent
omogene, care au demonstrat capacitatea dobândirii
deprinderilor de limbaj specializat prin motivarea oferită de
lucru în echipă. De asemenea, cursanţilor cu deprinderi
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superioare li s-a oferit posibilitatea instruirii, în timp limitat, a
unor grupe reduse de cursanţi cu niveluri aperceptive
inferioare.
Asigurarea resurselor materiale
În cursul proiectării activităţii, s-a pus problema
existenţei manualelor/ cursurilor scrise ESP. A fost stabilită
necesitatea realizării unor culegeri de texte cu limbaj
specializat, care să fie susţinut de structuri de limbaj academic
şi general, oferind o consolidare a substratului gramaticalizat,
fapt care asigură descriptorii de evaluare a logicii, coerenţei şi
proprietăţii semantice a conţinutului didactic. S-a constatat că
instructorii ESL pot colabora în realizarea manualelor ESP, în
urma acceptării unui studiu privind nevoile de pregătire ale
cursanţilor, atât în planul comunicării lingvistice generale cât şi
în planul comunicării lingvistice profesionale. Conţinutul
tematic trebuie să fie în concordanţă cu specializările
profesionale, adaptat la cerinţele comunicării standard, în
conformitate cu nivelurile de pregătire precizate în „Cadrul
european de referinţă privind studierea limbilor moderne CEF”
şi în documentele „Europass – portofoliul european al limbilor
moderne”.
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2. CULTURĂ CIVICĂ

POLIŢISTUL ŞI OPINIA PUBLICĂ
Lect. univ. dr. Cezar Peţa
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Om al cetăţii poliţistul, a jucat dintotdeauna un rol
important în viaţa acesteia fiind, în fapt, un factor de stabilitate
şi modelare socială. Locul aparte al poliţistului în multitudinea
raporturilor sociale derivă din faptul că munca acestuia
răspunde unor nevoi general umane între care ocrotirea
libertăţii individuale este una fundamentală.
Calitatea poliţistului de subiect al „pedagogiei sociale” a
ordinii publice rezultă din două situaţii intrinseci existenţei sale:
• statutul său social;
• impactul educativ al exercitării profesiunii sale.
Legea 218 din 23 aprilie 2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, stabileşte în acest sens că
poliţia este „instituţia specializată a statului, care exercită
atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii
publice”. 1
Pentru îndeplinirea acestor atribuţii poliţia colaborează
cu celelalte instituţii ale statului cu misiuni pe linia menţinerii,
asigurării şi restabilirii ordinii publice, dar trebuie să coopereze

1

Art. 1 din Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 9 mai
2002;
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activ cu cetăţenii, în limitele prevăzute de lege, folosindu-se de
sprijinul acestora pentru realizarea integrală a legalităţii.
Activitatea poliţiei constituie serviciu public specializat
care se realizează în interesul persoanei şi comunităţii,
precum şi în sprijinul instituţiilor statului. 2
Având în vedere aspectele precizate mai sus putem
afirma că munca de poliţie este „activitatea socială care se
desfăşoară de către oameni (omul-poliţist) spre binele
oamenilor şi în conlucrare cu ei.” 3 Activitatea de conlucrare cu
cetăţenii are un efect benefic şi depinde, pe linia însuşirii de
către cetăţeni a exigenţelor ordinii publice, de înţelegerea de
către poliţist a faptului că „educaţia” publicului cu care vine în
contact nu este un „adaos facultativ” la atribuţiile sale, ci
exprimă o componentă a personalităţii profesionale, o cerinţă
pe care viaţa modernă o evidenţiază tot mai mult şi în
exerciţiul altor profesii în care contactul cu omul este implicit:
medici, profesori, avocaţi, funcţionari publici etc. Un specific al
acestei activităţi este faptul că ea nu se realizează numai de o
anumită instituţie, de un anumit subiect al „pedagogiei
socializării” şi resocializării în acord cu dinamica vieţii sociale
fiind toţi cei care lucrând pentru binele public conlucrează cu
oamenii. Poliţistul se încadrează organic în această categorie
de profesionişti.
Sublinierea faptului că orice profesiune ce implică
contactul cu oamenii permite sau cere ca acela care o exercită
să îndeplinească şi rolul de subiect al pedagogiei sociale este
necesară dar nu şi suficientă.
Trebuie evidenţiate aspectele specifice prin care
profesiunea însăşi degajă calitatea de subiect al pedagogiei
sociale. Afirmăm acest lucru deoarece într-un fel îşi
2

Art.3, alin (2) din H.G.R. nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului
de etică şi deontologie al poliţistului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 813 din 7 septembrie 2005;
3
Constantin Târşolea, Poliţia şi societatea – perspective socio-umane,
Editura Eclipse, Buzău, 1998, p. 115;
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desfăşoară activitatea de „pedagog social” un medic, în alt
mod un profesor, un jurist, un funcţionar public şi, evident, un
poliţist. Trebuiesc evidenţiate „laturile” vieţii sociale în care
fiecare dintre aceştia îşi îndeplinesc această activitate.
În activitatea poliţistului trebuiesc evidenţiate câteva
ipostaze specifice calităţii de subiect al pedagogiei sociale pe
care o are poliţistul.
În primul rând atrage atenţia faptul că atribuţiile poliţiei
se exercită în totalitatea lor în relaţie directă cu publicul.
Poliţistul nu poate lucra decât în slujba cetăţeanului şi
împreună cu acesta. În toate activităţile întreprinse atât în
domeniul prevenirii faptelor antisociale, cât şi în cel al
soluţionării acestora atunci când s-au produs, poliţia apelează
la public, pentru a-l proteja, pentru a-i apăra avutul,
demnitatea, viaţa şi integritatea corporală. De la solicitarea
unei informaţii, adresarea unei plângeri, până la reţinerea,
arestarea şi trimiterea în judecată a unui infractor, poliţistul
cooperează cu cetăţenii; toţi au nevoie de serviciile sale, toţi
pot fi utili în îndeplinirea rolului său prin sprijinul dezinteresat
pe care-l acordă pentru toţi oamenii de bine sunt, ca şi
poliţistul, interesaţi în apărarea ordinii de drept. Această relaţie
directă cu publicul, pe care o are poliţistul, trebuie să creeze
condiţii pentru amplificarea eficienţei calităţii sale de subiect al
pedagogiei sociale a ordinii publice.
În al doilea rând poziţia poliţistului este pozitiv
influenţată de caracterul organizat, adeseori metodic şi
sistematic al relaţiilor cu toate categoriile de cetăţeni. Dacă
pentru alte categorii de profesii contactul cu categoriile de
public au de regulă caracter oficial şi se desfăşoară la
solicitarea cetăţeanului, relaţiile poliţistului cu cetăţenii sunt
atât oficiale cât şi neoficiale, se desfăşoară atât la
solicitarea cetăţenilor, cât şi la iniţiativa poliţistului. Un alt
aspect specific al acestor relaţii este acela că acestea
„acoperă întreaga structură demografică a publicului: copii,
adolescenţi, adulţi, vârstnici, bărbaţi şi femei, profesionişti din
cele mai diverse categorii, toate cu însuşiri, cerinţe, norme
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comportamentale şi nivele de receptare a mesajelor educative
diferite”. 4 Acestea oferă un câmp nelimitat de acţiune şi o arie
tematică foarte vastă pentru poliţist. Acesta trebuie să se
adapteze la fiecare categorie în parte pentru a putea fi înţeles
şi pentru a putea avea calitatea de „pedagog social al ordinii
publice”.
Situaţiile prezentate anterior constituie condiţii
avantajoase succesului acţiunii educative a poliţistului, dar nu
asigură prin ele însele acest succes. Poliţistul, pentru a obţine
succesul scontat, trebuie să mai aibă o calitatea deosebită:
competenţa. În acest caz nu ne referim la cunoştinţele
teoretico-profesionale, al metodele şi tehnicile specifice pe
care trebuie să le aibă poliţistul. Ne vom referi la trăsăturile
de personalitate care, uneori, sunt trecute pe planul al doilea,
iar periculozitatea absenţei lor nu este îndeajuns subliniată.
Aceste trăsături de personalitate sunt: sociabilitatea, deci la
uşurinţa de a stabili relaţii civilizate cu toţi oamenii cu care
poliţistul vine în contact, fie la iniţiativa sa, fie la cererea
acestora; politeţea poliţistului, ca materializare în
comportamentul şi atitudinile lui, a unui nivel de cultură şi
civilizaţie corespunzător (aşa cum spunea La Bruyére
politeţea, chiar dacă nu inspiră totdeauna bunătate, echitate,
toleranţă, recunoştinţă, produce cel puţin aparenţa tuturor
acestora şi face pe om să pară în afară aşa cum ar trebui să
fie înăuntru) 5. Totodată anumite însuşiri caracteriale cum
sunt: modestia, curajul şi fermitatea, spiritul de într-ajutorare,
omenia, buna-cuviinţă şi altele de acest fel, trebuie să se
regăsească în trăsăturile de personalitate ale acestuia.
Un alt aspect deosebit de important al relaţiei poliţistului
cu opinia publică îl reprezintă faptul că acesta este în
permanenţă în atenţia publicului şi intră în aria fenomenelor de
4

Constantin Târşolea, Poliţia şi societatea – perspective socio-umane,
Editura Eclipse, Buzău, 1998, p. 117;
5
Constantin Târşolea, Poliţia şi societatea – perspective socio-umane,
Editura Eclipse, Buzău, 1998, p. 118;
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conştiinţă ce i-au forma opiniei acestui public. Expresia
populară „ a muncii de ochii lumii”, cu înţelesul de a simula o
activitate, nu-şi poate găsi locul în contextul poliţist-public,
deoarece publicul resimte, în diferite ipostaze ale existenţei lui,
consecinţele atitudinii profesionale a cetăţeanului în uniformă,
îndrituit de lege să asigure ordinea şi liniştea publică.
Astfel, Poliţia ca instituţie şi fiecare poliţist, ca
reprezentant al ei, devin stimuli ai percepţiei sociale.
Percepţia socială reprezintă un proces de cunoaştere realizat
în cadrele unei anumite experienţe sociale a individului prin
care acesta caută să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să ştie
cât îi este de folos. 6 Prin percepţiile sale individul reflectă
relaţiile umane, normele şi instituţiile sociale din colectivitate.
Activitatea poliţistului se desfăşoară în permanenţă sub lupa
percepţiei colective, care constituie un mod comun generalizat
de a reflecta similar fenomenele. Dacă poliţistul cunoaşte
procesele prin care publicul percepe lumea înconjurătoare cu
normele şi instituţiile ei va putea lua măsurile necesare pentru
optimizarea raporturilor dintre el şi public, va putea determina
o atitudine participativă a publicului faţă de cerinţele respectării
legilor.
În cadrul percepţiilor putem distinge două tipuri:
• percepţia de sine, este o percepţie a propriei
personalităţi cu referire la ceilalţi şi la relaţiile proprii cu grupul;
• percepţia celuilalt, care are ca obiect relaţiile, statusul,
rolurile, comunicarea, comportamentele sociale ale altor
persoane.
Individul realizează percepţia în două ipostaze:
• percepţia reală a comportamentului social manifestat,
cu identificarea adecvată a interacţiunii psihosociale a
persoanelor;
• percepţia prezumtivă, de reflectare a ceea ce aşteaptă
subiectul de la persoana dată, cu identificarea a ceea ce
6

Ibidem, p.118;
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presupune individul că vor manifesta ceilalţi în raport cu
situaţia socială sau evenimentul prezumat.
Pentru poliţist cunoaşterea acestor ipostaze este foarte
importantă deoarece publicul va aprecia atât comportamentul
socio-profesional ca atare, cât şi ceea ce ar aştepta de la
poliţist în acel caz.
Astfel poliţistul trebuie să fie conştient că activitatea sa
se află sub atenta observare a publicului. Acesta este perceput
ca fiinţă generatoare de atitudini, care poate face bine sau rău,
poate aproba sau dezaproba anumite situaţii şi, din aceste
cauze, poate fi căutat sau evitat.
Nu este lipsit de interes faptul că percepţia socială
cuprinde neapărat şi o atitudine de apreciere din partea
publicului şi se încheie cu un răspuns care poate fi în consens
sau în contradicţie cu alte evaluări. Trebuie să ţinem cont de
faptul că individul tinde să ordoneze persoanele, să le
integreze ierarhic într-un univers uman, plin de acte sociale, de
intenţii, criterii, valori semnificative, aşteptări respingeri etc.
Această reflectare se întrepătrunde cu fenomenele afective ale
subiectului şi cu stările sale atitudinale. În mod necesar deci,
percepţia socială a poliţistului are o încărcătură valorică care
se răsfrânge atâta supra lui ca persoană cât şi asupra poliţiei
ca instituţie.
Totuşi percepţia publică se formează nu numai în
cazul contactului direct opinie publică-poliţist ci şi pe baza a
diverse informaţii şi experienţe receptate de cetăţeni cum ar fi:
relatările rudelor sau ale altor cunoştinţe referitoare la
interacţiunile lor cu poliţiştii, materialele de presă şi de
televiziune. În lipsa informaţiilor operează tendinţa de
împrumutare şi folosire a aşa numitelor „imagini clişeu”. 7
Cel mai semnificativ impact asupra opiniei publice îl au
totuşi experienţele personale, pozitive sau negative, existând
7

Mugurel Ghiţă, Amalia Constantinescu, Ioana Gavril, Imaginea poliţiei în
comunitate, Buletin de informare şi documentare nr. 2/2005, Editura
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005;
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tendinţa de extindere a aprecierilor privind comportamentul
sau atitudinea unor poliţişti asupra întregii instituţii a Poliţiei.
Experienţele personale se referă, cel mai des, la reacţia
poliţiştilor faţă de solicitarea de asitenţă adresată de cetăţeniivictime ale diverselor infracţiuni. Astfel atitudinea activă, de
solicitudine sau, dimpotrivă, atitudinea pasivă, indolentă,
capacitatea de empatizare cu situaţia victimei sau, dimpotrivă,
indiferenţa faţă de situaţia acesteia, atitudinea de respect
reieşită din comunicarea către solicitanţi a diverselor faze în
care se află cercetarea cazului semnalat, comportamentul etic
sau abuziv, coruptibil sunt factorii care generează anumite
percepţii.
Opinia publică are nevoie de un feed-back în aceeaşi
măsură ca şi poliţia, pentru depăşirea unor stereotipi şi clişee
false de percepţie reciprocă. Oricâtă rezistenţă s-ar putea
opune acestui concept, dinamica realităţii arată că poliţiştii
trebuie să devină comunitari în cel mai bun sens al cuvântului,
altfel riscă se ă devină perimaţi şi necompetitivi în raport cu
modelul aşteptat şi promovat de celelalte ţări europene. Centru
de greutate al preocupărilor instituţie şi al fiecărui poliţist în
parte trebuie să se mute de la prioritatea salvării şi întăririi
autorităţii poliţiei ca instituţie şi a imaginii ei oficiale la
prioritatea protejării comunităţii, iar aceasta va avea ca
rezultat legitimitatea şi întărirea autorităţii dorite. 8
Poliţistul trebuie să fie perceput, în primul rând, ca
protector al comunităţii şi al cetăţeanului. Este esenţial ca
acesta să fie perceput ca fiind eficient, bine instruit, capacitat
să fie un bun comunicator şi mediator al conflictelor, cu o
autoritate personală construită şi recunoscută de opinia
publică.
Încheierea acestor idei despre relaţia poliţistului cu
opinia publică, despre ipostaza poliţistului sub „dioptriile”
8

Mugurel Ghiţă, Amalia Constantinescu, Ioana Gavril, Imaginea poliţiei în
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acesteia ne duce la sublinierea unui specific al percepţiei
sociale care sugerează necesitatea continuităţii prezenţei
poliţistului între oameni. Această afirmaţie are la bază faptul
că stimulii percepţiei sociale se realizează în timp şi mai
ales în urma interacţiunii poliţistului cu persoanele percepute.
O percepţie socială a unei persoane abia cunoscută
individului, nu este posibilă. La acest nivel se poate forma doar
o imagine de ansamblu şi superficială, percepându-se numai
anumite aspecte exterioare. Prezenţa efemeră a poliţistului în
zona sa de responsabilitate va oferi percepţiei sociale doar
unele date referitoare la vestimentaţie, date antropometrice
(înălţime, fizionomie) etc. 9 Pentru o adevărată percepţie a
poliţistului ca persoană, în multitudinea şi complexitatea laturii
umane a acesteia, sunt necesari mai mulţi indici de ordin
psihosocial: comportament social, modalitate de relaţionare
între persoane, indici atitudinali etc.
Realizând percepţia pe baza unor asemenea indicii,
opinia publică va raporta manifestările constatate la o seamă
de categorii sociale care duc la conturarea profilului sociouman al poliţistului: nivelul de cultură generală şi profesională,
hărnicie, curaj, pasiune pentru profesie, generozitate, spirit de
dreptate, solidaritatea umană. Evidenţierea unor astfel de
însuşiri ale poliţistului, ca stimul al percepţiei sociale se
realizează în timp şi pe fondul prezenţei sale continue în
cadrul celor mai diverse categorii de public.

9

Constantin Târşolea, Poliţia şi societatea – perspective socio-umane,
Editura Eclipse, Buzău, 1998, p. 119;
118

CUNOAŞTEREA LIBERTĂŢILOR PUBLICE
ŞI A DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI ÎN STATUL DE DREPT
Lect. univ. dr. Mădălina Tomescu
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
Articolul aduce în prim plan necesitatea cunoaşterii
libertăţilor publice în statul de drept. Pentru a deveni un real
stat de drept, e necesar ca cetăţenii săi să îşi cunoască
drepturile. Acest aspect este imperios necesar, cu atât mai
mult cu cât participarea la procesul electoral dovedeşte o lipsă
de interes a cetăţenilor faţă de dreptul lor de a participa la
conducerea treburilor publice.
1. STATUL DE DREPT
Statul este principala instituţie politică a societăţii.
Apărut cu aproape şase milenii în urmă în Orientul antic, statul
continuă să fie şi astăzi instrumentul conducerii sociale.
Statul de drept este definit de juristul francez Jacques
Chevallier ca fiind tipul de regim politic în care puterea statului
1
se află încadrată şi limitată de către drept.
Această noţiune lasă să se înteleaga existenţa unei
puteri statale limitate, întrucât fiind supusă normelor juridice,
implică faptul că guvernanţii, ca simpli cetăţeni sunt legaţi şi
obligaţi de către normele juridice în vigoare. Ei nu sunt plasaţi
deasupra legilor, ci exercită o funcţie (temporară) cuprinsă în
întregime în drept şi dominată de acesta. Dezvoltarea statului
de drept, care se confundă cu dezvoltarea dreptului public a
1

J.Chevallier - Etat de droit - în Dictionnaire encyclopedique et de
sociologie du droit, Deuxieme edition, sous la direction d’Andre-Jean
Arnaud, L.G.D.J., 1993, p.240
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condus la aşezarea autorităţilor publice la acelaşi nivel cu
cetăţenii. Aceasta semnifică faptul că guvernanţii sunt ei însisi
susceptibili a fi guvernaţi în calitatea lor de guvernanţi. Norma
juridică dobândeşte astfel o forţă simbolică deosebită
înrădăcinând la cei aflaţi la putere respectul faţă de drept. În
acelaşi timp, constituie un puternic vector de legitimare a
2
autorităţii guvernanţilor.
Expresia stat de drept reuneşte doi termeni a căror
relaţie este complexă şi susceptibilă de interpretări diferite,
chiar contradictorii. Astfel, apare legătura strânsă care uneşte
statul cu dreptul, făcându-le să formeze un cuplu indisociabil.
Dreptul presupune statul prin finalităţile sale, prin modul de
intervenţie în raporturile sociale sau prin puterea sa normativă,
după cum statul se prezintă ca fiind însăşi încarnarea ideii de
drept, marele operator indispensabil pentru a potenţializa
norma juridică, dându-i deplină eficacitate. Puterea statului se
exprimă în şi prin drept, mai mult, statul este impregnat în
3
întregime de drept, este turnat în tiparul juridic. Nici unul nu
se poate lipsi de celălalt, dar nici nu se confundă, fiecare
avându-şi propria sa logică, pe care celălalt este ţinut să o
respecte.
Se poate vorbi despre trei dimensiuni ale statului de
drept:
1. Principiul ierarhiei normelor - ceea ce presupune o
anumită concepţie a ordinii de stat prin supunerea diverselor
autorităţi publice faţă de lege, dar şi faţă de normele
superioare.
2. Principiul supunerii statului faţă de drept - însemnând o
limitare subiectivă sau obiectivă care interzice orice posibilitate
de arbitrariu statal.
3. Principiul conţinutului dreptului în vigoare - caracterizat
printr-un ansamblu de valori şi principii care să asigure
cetăţenilor garanţii efective, astfel: garanţia fundamentală a
2
3

J.Chevallier - L’Etat de droit, Montchrestien, E.J.A., 1992, p. 315-316
Petru Miculescu - Statul de drept - Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 42
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libertăţilor publice, protecţia ordinii democrat-liberale,
ordonanţarea juridică, controlul constituţionalităţii legilor.
Aşadar, statul de drept nu poate fi reductibil la un simplu
dispozitiv tehnic de organizare a ordinii publice şi juridice şi
orice progres în apărarea şi protecţia drepturilor omului trebuie
4
să fie asimilată cu o întărire a statului de drept.
2. LIBERTĂŢILE PUBLICE ALE CETĂŢENILOR
2.1. DREPTURILE OMULUI-TEMELIA LIBERTĂŢILOR
PUBLICE
Problema drepturilor omului a ocupat şi continuă să
ocupe un loc proeminent în cadrul acţiunii statelor, ca şi al
unor importante organisme şi reuniuni internaţionale, devenind
în zilele noastre un subiect de cea mai largă circulaţie, atât în
5
lucrări de specialitate, cât şi în dezbateri publice .
René Cassin, deţinătorul premiului Nobel pentru pace în
anul 1968 şi părintele fondator al Declaraţiei universale a
drepturilor omului, defineşte dreptul universal al drepturilor
omului astfel:
„Ramură particulară a ştiinţelor sociale care are ca
obiect de studiu raporturile dintre oameni în funcţie de
demnitatea umană, determinând drepturi şi libertăţi al căror
6
ansamblu e necesar să dezvolte personalitatea fiecărui om” .
Drepturile omului n-au vocaţia de a rămâne în stare de
simple enunţuri sau deziderate. Funcţia lor socială este de a
deveni componente esenţiale ale vieţii juridice, politice şi
sociale ale fiecărui stat. Protecţia şi promovarea drepturilor
omului sunt activităţi înainte de toate naţionale, de care fiecare
stat este responsabil. Aceasta implică o legislaţie adecvată.
4

J.Chevallier - op.cit., p. 318
Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 15.
6
Augustin Fuerea, Introducere în problematica dreptului internaţional al
drepturilor omului, Editura Era, Bucureşti, 2000, p. 2.
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Declaraţia universală a drepturilor omului indică, în
7
preambulul său , două mijloace de acţiune în procesul de
promovare a drepturilor omului. Pe de o parte, aplicarea şi
garantarea acestora de către organele şi structurile statale; pe
de altă parte, învăţământul şi educaţia.
Protecţia drepturilor omului în dreptul internaţional
contemporan este o funcţie primordială a acestuia, înfăptuită
printr-un ansamblu de norme, principii fundamentale şi
8
instituţii, care au ca scop ocrotirea :
a) marilor valori ale umanităţii – pacea, securitatea,
progresul economic şi social, demnitatea umană ş.a.;
b) fiinţei naţionale a statelor;
c) dreptului popoarelor de a dispune de ele însele;
d) anumitor categorii de persoane – agenţi diplomatici,
funcţionari consulari, funcţionari internaţionali;
e) celor care au nevoie specială de ajutor – copii, femei,
refugiaţi;
f) mediul înconjurător etc.
Protecţia, în această concepţie, exprimă esenţa
dreptului internaţional contemporan, care este pus în slujba
păcii, progresului şi umanităţii.
2.2. LIBERTĂŢILE PUBLICE. DREPTURILE
CETĂŢENEŞTI
Libertăţile publice reprezintă o categorie aparte de
drepturi ale omului, pentru că ele presupun intervenţia statului
într-un grad mai mare sau mai mic de libertate. Se
menţionează că de acestea nu pot beneficia decât cetăţenii
unui stat, nu şi străinii. Această precizare o găsim în art. 21 din
Declaraţia universală a drepturilor omului care dispune că
individul nu se poate bucura de libertăţi publice decât în "ţara
7

Ioan Vida, op. cit., p. 49.
Ionel Cloşcă ş.a., Dicţionar de drept internaţional public, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 239.
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sa", adică în ţara al cărui cetăţean este. Ideea este mult mai
precis formulată în art. 25 din Pactul internaţional referitor la
drepturile civile şi politice, care începe cu următoarele cuvinte:
9
"Orice cetăţean..." .
Rezervarea libertăţilor publice exclusiv cetăţenilor îşi
are motivaţia în faptul că ele ţin de exercitarea suveranităţii, în
mod concret este vorba de dreptul şi de posibilitatea oricărui
cetăţean de a lua parte la conducerea afacerilor publice, fie
direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi, de a vota şi de a fi ales,
şi de a accede în condiţii generale de egalitate, la funcţiile
10
publice ale ţării sale .
Cu toate acestea, în documentele menţionate mai
apare o categorie de drepturi, anume drepturile cetăţeneşti.
Existenţa acestora ne îndreptăţeşte să credem că, de fapt,
libertăţile publice includ drepturile cetăţeneşti. Dacă libertăţile
publice consacrate în legislaţia fundamentală a fiecărui stat
sunt destinate tuturor persoanelor existente pe teritoriul său la
un moment dat, drepturile cetăţeneşti pot fi exercitate
exclusiv de cetăţeni.
Problemele care s-au urmărit a fi fost reglementate prin
instrumente internaţionale de sine stătătoare vizează crearea,
în cadrul fiecărui stat, a condiţiilor echitabile de exercitare a
acestor libertăţi publice, în special în ceea ce priveşte
eliminarea oricărei forme de discriminare.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
abordează într-o manieră diferită ideea drepturilor
fundamentale şi a libertăţilor publice. Structura sa denotă o
formulă nouă, inovativă, diferită de alte documente. Astfel,
drepturile ce urmează a fi respectate în spaţiul public
european sunt clasificate în următoarele capitole:
y Demnitatea
y Libertăţi
9

Ioan Vida, op. cit., p. 79.
Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Bucureşti, 2006,
p. 77.
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10

Egalitate
Solidaritate
Drepturile cetăţeneşti
Justiţia.
Este de observat un amănunt, anume că aceste
capitole sunt destinate a proteja o serie de valori fundamentale
pe care le regăsim şi în alte documente de bază ale Uniunii
Europene.
y
y
y
y

3. NECESITATEA CUNOAŞTERII LIBERTĂŢILOR PUBLICE
În condiţiile în care societatea evoluează tot mai mult
către o reală democraţie, consider că este necesar ca fiecare
cetăţean să îşi cunoască drepturile, cu deosebire pe cele care
ţin de libertăţile publice. Aceasta pentru că numai dacă
cetăţenii îşi exercită conştient aceste drepturi, se va putea
vorbi despre o reală evoluţie.
Avem exemple clare despre faptul că, la ora actuală,
libertăţile publice sunt, în întregime, cunoscute de un număr
mic de cetăţeni.
Din discuţiile purtate cu mai multe persoane, de vârste
diferite, am constatat că libertăţile publice nu sunt considerate
a fi drepturi în adevăratul sens al cuvântului, deşi doctrina şi
documentele internaţionale le încadrează în această categorie.
Tot astfel, am constatat că cele mai multe dintre persoanele
intervievate nu apreciază ca atare dreptul de a participa la
conducerea treburilor publice, drept încadrat în categoria
drepturilor cetăţeneşti.
De unde vine această necunoaştere?
Răspunsul este destul de simplu: din lipsă de informare.
În mod normal, cetăţeanul ar trebui să aibă la majorat,
respectiv la 18 ani o serie de informaţii despre drepturile sale
dobândite din şcoală. Cu toate că, la nivelul curricullei şcolare
sunt cuprinse destule informaţii privind drepturile omului în
general şi libertăţile publice în special, elevul absolvent al
ciclului liceal dovedeşte că nu este totuşi informat.
124

Am constatat că atât persoanele aflate la vârsta
majoratului, cât şi persoane mai învârsta nu deţin informaţiile
necesare exercitării corespunzătoare a tuturor drepturilor. Cu
toate că de unele dintre ele, respectiv de libertăţile publice se
uzează aproape zilnic, ele nu sunt considerate ca atare. De
asemenea, cei mai mulţi dintre cetăţeni consideră o pierdere
de timp implicarea în conducerea treburilor publice.
Este logic ca cetăţeanul să se implice în conducerea
treburilor publice, pentru că viaţa colectivităţii îl priveşte şi, în
acelaşi timp, îl influenţează.
4. ÎN LOC DE CONCLUZII…
Cunoaşterea libertăţilor publice şi a drepturilor
cetăţeneşti este importantă nu doar pentru individ, ci pentru
societate, în ansamblul său. Un individ informat este un individ
care poate participa la dezvoltarea societăţii şi, implicit la
ridicarea nivelului de trai. Cum? Foarte simplu. Cunoscându-şi
drepturile, va şti să şi le ceară şi va şti să acţioneze în vederea
respectării atât a drepturilor sale, cât şi a drepturilor celorlalţi.
Pentru aceasta este însă necesar să existe posibilităţi
pentru informarea în masă. Prin programe destinate special
informării cetăţenilor, am putea asista la o îmbunătăţire a
gradului de implicare în viaţa societăţii şi, implicit, la o
îmbunătăţire a procentului de participare la procesul electoral.
Este evident că, în acest moment, societatea
românească trece printr-un moment de căutare a propriului
drum, deşi, aparent, acesta se cunoaşte. Suntem membri ai
Uniunii Europene, dar până la integrare cu siguranţă mai avem
de parcurs nişte etape.
Cetăţenii trebuie să ştie care le sunt drepturile, toate
câte sunt menţionate în Constituţie, pentru că trebuie să se
implice în viaţa socială tocmai pentru că viitorul depinde de
ei…
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PARTICIPAREA CETĂŢENILOR
LA DECIZIA ADMINISTRATIVĂ
Lect. univ. dr. Mădălina Tomescu
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
Articolul prezintă pe scurt importanţa participării
cetăţenilor la decizia administrativă, în baza dreptului de a
participa la conducerea treburilor publice, drept consacrat atât
în legislaţia internaţională, cât şi în cea naţională. Este relevat
modul de participare a cetăţenilor, precum şi căile prin care
aceştia pot influenţa decizia administrativă.
1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
Dreptul de a participa la conducerea treburilor publice
În conformitate cu prevederile Art. 21 din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului:
„1. Orice persoană are dreptul să participe la conducerea
treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin intermediul
unor reprezentanţi liber aleşi.
2. Orice persoană are dreptul la acces, în condiţii de egalitate,
la funcţiile publice ale ţării sale.
3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă
trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste care trebuie să
aibă loc periodic, prin sufragiu universal egal şi prin vot secret
sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea
votului.”
Statul trebuie sa garanteze dreptul fiecărui cetăţean de
a participa la luarea deciziilor publice. În acest sens, există o
serie de acţiuni şi condiţii care trebuie întreprinse sau
îndeplinite:
1. Dreptul de a vota în alegeri şi referendum trebuie stabilit
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prin lege;
2. Constituţia şi legile trebuie să prevadă instrumente eficace
prin care indivizii să-şi exercite dreptul de participare la viaţa
publică;
3. Orice restricţionare a dreptului de vot trebuie realizată în
baza unor criterii argumentabile şi obiective;
4. Persoanele cu drept de vot trebuie să aibă libertatea
deplină de alegere asupra candidaţilor;
5. Asigurarea libertăţii de expresie şi a dreptului de asociere,
ca două condiţii necesare asigurării dreptului de participare
politică;
6. Asumarea de măsuri pozitive care să ajute grupurile
marginalizate să depăşească problema limitării accesului la
vot şi să le ajute să îşi exercite acest drept;
7. Condiţiile referitoare la data organizării scrutinului,
eventuale taxe, trebuie stabilite în mod rezonabil şi
nediscriminatoriu;
8. Alegerile trebuie să fie organizate periodic, în baza unui
cadru legislativ care să garanteze exercitarea efectivă a
dreptului de vot;
Alegerile sunt unul dintre cele mai importante
instrumente cu ajutorul căruia cetăţenii pot influenţa procesul
decizional public. Votul este o expresie formală a preferinţei
cetăţeanului în privinţa unui candidat sau a unei propuneri
normative. Alegerile se produc, în general, la scară largă naţională sau regională - dar o de o importanţă similară pentru
indivizi şi guvernanţi sunt şi alegerile locale, organizate la nivel
de comunităţi mici.
"Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una
dintre discriminările la care se referă articolul 2 şi fără restricţii
nerezonabile:
a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct,
fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi;
b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice,
oneste, cu sufragiu universal şi egal şi cu scrutin secret,
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asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor;
c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la
funcţiile publice din ţara sa."
(Art. 25 - Pactul internaţional
cu privire la drepturile civile şi politice)

Acesta este un principiu caracteristic funcţionării
democratice. El se compune din trei elemente care
fundamentează legitimitatea unei puteri politice 1 - toţi cetăţenii
trebuie să poată să participe direct sau prin reprezentanţi la
problemele publice, să aleagă şi să fie aleşi în alegeri libere în
sufragiul universal şi să acceadă la funcţiile publice din ţara
lor.
2. NECESITATEA PARTICPĂRII CETĂŢENILOR
LA DECIZIA ADMINISTRATIVĂ
Este important să participăm la luarea deciziilor
administrative?
O
societate
democratică,
implică
participarea
nemijlocită a celor cărora li se adresează decizia, la adoptarea
acesteia. Participarea cetăţenilor se poate realiza fie în mod
izolat, de către diferiţi cetăţeni interesaţi sau care cunosc
domeniul în care se va lua decizia, fie prin exponenţii diferitelor
organizaţii obşteşti ale cetăţenilor. De asemenea, menţionăm
că participarea poate fi spontană, dar poate să fie şi
organizată. Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor
diferitelor organe ale administraţiei publice poate avea un
2
caracter permanent sau ocazional .
Inter-comunicarea dintre stat şi societate determină ca
membrii puternici ai societăţii, în mod normal organizaţi în
1

USAID – Implementing policy change series
http://www.usaid.gov/democracy/ipcindex.htm
„Constituţia României”
2
Alexandru I. - Structuri mecanisme şi instituţii administrative, Ed. Sylvi,
Bucureşti, 1996
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grupuri, să participe sau să influenţeze decizia sau deciziile
societăţii. În definitiv, sistemele politice actuale sunt sisteme
deschise. În orice caz, grupurile de care trebuie să se ţină
seama sunt partidele politice, sindicatele şi asociaţiile de
întreprinzători, precum şi întreprinderile capitaliste de mari
dimensiuni, grupurile profesionale, bisericile sau confesiunile
religioase.
Dar ceea ce interesează, încă de la început, este cum
se repercutează în administraţiile publice existenţa şi
activitatea acestor grupuri asupra cărora trebuie să se facă
3
o apreciere generală fără a ne referi la fiecare dintre ele :
1.Pe de o parte, trebuie să se ţină seama că
administraţiilor publice le revine sarcina să elaboreze şi
să execute deciziile instanţelor politice de la orice nivel
administrativ, rezultând întotdeauna o linie de separare
clară între deciziile politice şi administrative.
2.Pe de altă parte, este clar că deciziile administrative sunt
mai mult sau mai puţin influenţate de interesele şi valorile
specifice membrilor acestor grupuri. S-a ajuns la opusul
valorii înţelese în secolul al XIX-lea, conform căreia statul şi
administraţia erau sau trebuiau să fie neutri faţă de societate.
Însă, trebuie să se arate că, totuşi, această colaborare
cu grupurile organizate nu împiedică primatul administraţiilor
publice asupra acestora. Existenţa acestor grupuri
presupune o recunoaştere formală din partea autorităţilor
administrative, chiar şi în cazul în care Constituţia le
recunoaşte pe acestea ca elemente ale sistemului politic.
Astfel, în acest punct, întâlnim una din numeroasele
manifestări ale dualităţii administraţiei din timpurile
noastre. Astfel, pe de o parte, administraţia continuă să-şi
exercite puterea asupra grupurilor sociale organizate, iar pe de
altă parte, dialoghează şi colaborează amplu cu acestea.

3

Gheţe Georgeta, Dobrescu Radu, Parlagi P. Anton, Managementul
administraţiei publice locale, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
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În principiu, inexistenţa unor bariere între stat şi
societate şi, în consecinţă, participarea tuturor cetăţenilor
este una din ideile esenţiale ale statului democratic de
drept.
Doctrina juridico-administrativă vorbeşte deja de mai
mult timp de ceea ce se numeşte exercitarea privată a
funcţiilor publice. Este vorba despre cazurile în care indivizii
participă la elaborarea unor acte sau la îndeplinirea unor
misiuni proprii ale administraţiei.
De altfel, trebuie făcută distincţia dintre un simplu
administrat, supus acţiunii administrative în mod nediferenţiat
sau care se limitează la a o suporta şi administratul calificat,
care are acces la instanţele birocratice şi care este consultat
asupra deciziilor.
Este clar că în toate aceste cazuri era vorba numai de a
participa la executarea deciziilor sau la îndeplinirea de misiuni
sau prestări de servicii, sau, atunci când participarea afecta
adoptarea acestor decizii, subiecţii participanţi erau
întreprinzători privaţi care aveau o mare putere economică.
Noul mod de tratare se referă la faptul că
participarea se extinde şi la adoptarea deciziilor, nu numai
la execuţie. Aici trebuie să avem în vedere reacţia politică faţă
de ostilitatea crescândă a particularilor, în ultimele decenii, în
faţa unei puteri a statului a cărei capacitate de opresiune este
acum mult mai mare decât în epocile trecute. Dar, în orice caz,
se pretinde că participă persoanele cu o anumită
prosperitate economică, care fac parte din păturile sociale
superioare şi că, prin intermediul mijloacelor de
comunicare, ele au un acces amplu la informaţii. Se pare
că nu există nici un motiv pentru ca pregătirea şi executarea
marilor decizii care afectează viaţa comunităţii (a căror
adoptare revine formal politicienilor) să se realizeze de către
birocraţi, fără ca cetăţenii să aibă şi ei ceva de spus de vreme
ce, în societatea actuală, există destule mijloace tehnice
pentru a le oferi acces la informaţii şi la decizii. Aceasta îşi are
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originea în dezvoltarea actuală a ideii de participare
cetăţenească
Esenţa democraţiei este conducerea cu şi pentru
oameni. Cu cât democraţia din România înaintează în vârstă,
cu atât acest lucru va deveni din ce în ce mai evident. Acest
lucru înseamnă că democraţia nu reprezintă doar dreptul
de a alege. Conducerea cu şi pentru oameni este un
parteneriat – un parteneriat între oameni şi liderii în care
şi-au investit încrederea. În democraţiile din toată lumea,
populaţia joacă un rol important în guvernarea de zi cu zi.
Administraţia publică locală ar trebui să încurajeze şi să
faciliteze acest rol. Problema este că majoritatea populaţiei din
România de abia începe să realizeze complet puterea oferită
de către democraţie.
Parteneriatul dintre liderii aleşi şi populaţie
presupune sinceritatea liderilor. Populaţia ar trebui să aibă
acces la informaţiile care au efect asupra ei. Aceasta
înseamnă că cetăţenii sunt consultaţi în momente cheie de
decizie în procesul de guvernare. De exemplu, implicarea
populaţiei ar trebui să fie un element cheie al procesului
bugetar, fie prin sondaje de opinie privind nivelul de satisfacţie
al cetăţenilor faţă de furnizorii serviciilor publice, fie prin
participări cât mai consistente în cadrul şedinţelor consiliului
local. Cetăţenii ar trebui, de asemenea, să se ofere voluntari
pentru participarea în diferite comisii şi grupuri operative în
scopul de a ajuta administraţia locală să rezolve unele
probleme. Ei pot veni cu idei noi sau pot monitoriza o activitate
sau un proces important. Şi în România, câţiva primari de
oraşe au constituit grupuri de cetăţeni cu care se consultă şi
care îi ajută în adoptarea deciziilor.
3. CĂI DE PARTICIPARE A CETĂŢENILOR
LA DECIZIA ADMINISTRATIVĂ
O problemă importantă care se pune este cea a căilor
de participare. Această problemă nu are caracter tehnic, deşi
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are implicaţii de acest tip, dar, înainte de toate, are caracter
politic şi organizatoric. Legile recunosc principiul participării şi
precizează problemele la care trebuie să se refere (puterea
parlamentară în general, activitatea organismelor publice care
afectează bunăstarea sau calitatea vieţii, protecţia
consumatorilor şi a utilizatorilor). Însă, participarea, asigurată
în cadrul strict politic prin alegeri şi într-un context diferit prin
grupuri organizate, nu pare a fi uşor de realizat prin alte
mecanisme.
În primul rând, trebuie să se ţină seama că, în general,
politicienii nu doresc crearea unor noi căi participative.
Acest lucru este logic, întrucât ar însemna consfinţirea stabilirii
unei puteri rivale cu cele proprii, obţinută legitim în urma
alegerilor democratice. În mod normal politicienii solicită
crearea unor asemenea căi pe care le utilizează atunci când
sunt în opoziţie, dar pierd orice interes pentru acestea când
ajung la putere.
Există, deci, un obstacol politic de primă importanţă, dar
nu trebuie să se uite că aspectul organizatoric nu este nici el
minor.
În afara cazului marilor grupuri organizate, micile
organizaţii şi asociaţiile particulare şi mai departe cetăţeanul
neintegrat în aceste grupuri, sunt slab pregătite pentru a
participa şi nici structurile administrative nu sunt proiectate
pentru aceasta, mai ales în cazul modelului continental
european de tradiţie franceză. Administraţiile anglo-saxone şi,
în special, cele din Regatul Unit cunosc anumite mecanisme
de implicare, cum ar fi ancheta, care constă în a realiza o
amplă consultare populară înainte de a adopta o decizie
administrativă
importantă,
precum
şi
includerea
reprezentanţilor consumatorilor şi utilizatorilor în organele
conducătoare ale unor corporaţii publice. Dar pe lângă
faptul că, în acest ultim caz, rezultatele s-au dovedit mediocre,
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instituţiile respective au prins cu greu rădăcini, atunci când
4
există, în ţările din Europa .
Cetăţeanul nu poate fi indiferent faţă de contextul social
şi economic în care trăieşte, ca şi faţă de modul în care
administraţia locală, ca serviciu public, este preocupată de
îmbunătăţirea acestuia. De asemenea, cred că în sistemul
administrativ romanesc trebuie să se acorde prioritate creării
condiţiilor necesare asumării responsabilităţilor care privesc
dezvoltarea localităţilor, precum şi a tuturor serviciilor publice
de interes local, în special prin accentuarea descentralizării şi
a transferului gestiunii responsabilităţilor, pe de o parte din
planul central în planul local, iar pe de altă parte, de la
administraţia publică la cetăţeni. Un accent deosebit cade pe
transparenţa deciziilor şi informarea cât mai exactă de la
vârf către bază şi invers. Participarea cetăţenilor la luarea
deciziilor într-o democraţie cu tradiţie este un proces gradat,
care presupune parcurgerea anumitor etape. Aceste etape se
suprapun peste cele două niveluri de participare, ca parte a
unui model ideal de implicare a cetăţenilor.
Primul nivel al participării este informarea, care
presupune eforturi atât din partea cetăţenilor, cât şi din partea
administraţiei locale. Administraţia publica este datoare să
emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi planurile
sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale
politicii administrative a aleşilor locali.
Al doilea nivel se referă la consultarea cetăţenilor,
aceasta fiind acţiunea autorităţilor pentru identificarea
necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor
acţiuni sau colectarea de idei şi sugestii privind o anumita
problemă. În climatul social actual aceasta iniţiativă întâmpină
multiple dificultăţi ce decurg din neîncrederea generală a
4
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cetăţenilor în instituţiile statului, de aceea administraţia publică
locală trebuie să-şi refacă, în primul rând, propria imagine. În
aceste condiţii, revine administraţiei publice şi instituţiilor de
pregătire/formare în domeniu, rolul identificării şi aplicării în
practică a acelor instrumente care pot favoriza o dinamică
pozitivă a relaţiei administraţie publică – cetăţean.
4. ÎN LOC DE CONCLUZII…
În concluzie, cetăţenii ar trebui să ştie cum sunt
adoptate deciziile, cum sunt elaborate bugetele locale şi
cum sunt ele aprobate. De asemenea, ar trebui să ştie cum
sunt cheltuiţi banii şi cum sunt colectate veniturile. Chiar
dacă ei sunt prinşi în agitaţia vieţii zilnice încât adesea par că
nu sunt interesaţi, iar încercarea de a-i informa şi educa pentru
a le forma cultura administrativă pare un efort inutil, acest efort
nu este fără rost, ci pur şi simplu foarte greu. Din această
cauză, participarea cetăţenească în România trebuie să
depăşească stadiul declarativ şi să se transforme într-un factor
coerent şi constant ca fundament al unei democraţii
sănătoase.
În ciuda neîncrederii pe care cetăţeanul o are în
instituţiile publice, participarea cetăţenească (un rezultat firesc
al regimurilor democratice) poate şi trebuie să aibă un rol
important în adoptarea soluţiilor de rezolvare a unor probleme.
Participarea cetăţenească reprezintă deci, un instrument
eficient de impulsionare a dezvoltării locale, mai bine zis a
soluţiilor pe care autorităţile locale le adoptă cu privire la o
anumită problemă sporind calitatea procesului decizional.
BIBLIOGRAFIE:
•

Alexandru I. - Structuri Mecanisme şi Instituţii
Administrative, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1996

• Constituţia României
135

• Gheţe Georgeta, Dobrescu Radu, Parlagi P. Anton,
Managementul administraţiei publice locale, Editura
Economică, Bucureşti, 1999
• D., Giosan, V., Gherasim, I. - Manual de instruire în
domeniul finanţelor publice locale, Managementul
Schimbării, Ediţia a II-a: Editura Omniscop, Bucureşti, 2000
• USAID – Implementing policy change series
http://www.usaid.gov/democracy/ipcindex.html

136

3. Tradiţii şi educaţie

SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI COMPONENTELE SALE
Comisar-şef dr. Ioan Radulian
Centrul Cultural al M.A.I.
1. Sisteme şi tipuri generice de educaţie
2. Funcţiile sociale ale instituţiei educaţiei
3. Varietatea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în
procesul de educaţie
4. “Criza mondială a educaţiei”
5. Contribuţia sistemului de educaţie la dezvoltarea
durabilă a societăţii
Sociologia educaţiei studiază una dintre instituţiile
majore ale societăţii, educaţia, sub mai multe aspecte.
Problemele fundamentale pe care le cercetează sociologia
educaţiei sunt legate de:
• Analiza structurală a sistemului educativ al societăţii (în
sens de alcătuire sau “anatomie”);
• Analiza funcţională a sistemelor educative (în sens de
mod de funcţionare, activităţi sau manifestări);
• Analiza evolutivă (de schimbare şi dezvoltare).
1. Sisteme şi tipuri generice de educaţie
Sistemul de educaţie se referă la ansamblul instituţiilor
unei societăţi implicate în educaţia oamenilor, într-o anumită
perioadă istorică. Ca subsistem al sistemului social global, el
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mai este numit “instituţia educaţiei”. Instituţia educaţiei a
evoluat de-a lungul timpurilor, atât sub aspectul funcţiilor sale
dominante, cât şi sub aspectul instituţiilor implicate
(“instanţelor de socializare”).
Sistemul educaţional are rolul de a socializa oamenii,
astfel încât să devină membri ai societăţii, să îndeplinească
roluri semnificative în reţeaua complexă a interacţiunilor
sociale. Prin învăţarea rolurilor sociale care îi revin, copilul se
socializează, adică deprinde cum să satisfacă aşteptările
celorlalţi în legătură cu el. Pe măsură ce rolurile sociale pentru
care urma să fie pregătit copilul s-au diversificat şi au crescut
în complexitate, ca urmare a evoluţiei societăţii, sistemul de
educaţie şi-a multiplicat straturile socializatoare şi şi-a extins
instanţele de socializare.
Emile Durkheim (1858-1917), considerat unul dintre
“părinţii fondatori” ai sociologiei educaţiei, a pus în evidenţă
“tipuri generice de educaţie”, (în fapt, tipuri de sisteme de
educaţie) corespunzătoare diferitelor “specii de societate”.
În societăţile tribale, de exemplu, educaţia avea un
caracter difuz, în sensul că era dată tuturor membrilor clanului,
fără nici o deosebire şi nu existau educatori specializaţi.
În alte societăţi mai avansate, în care viaţa religioasă
începea să fie condusă de o castă sacerdotală, de pildă în
India şi Egipt, educaţia devine un atribut al puterii sacerdotale,
fiind încredinţată preoţilor, iar instruirea oferită de aceştia
copiilor se referă doar la cunoştinţe care au legătură cu
credinţele religioase.
În cetăţile greceşti, unde nu exista o castă sacerdotală
şi viaţa religioasă era condusă de stat, instrucţia tinerilor avea
un caracter laic şi privat, era orientată predominant spre
acţiune şi practică, iar educatorii erau simpli cetăţeni.
Întrucât a adus cu sine creşterea ratei de schimbare a
tehnologiilor, capitalismul solicită o forţă de muncă antrenată şi
disciplinată, care nu mai putea fi socializată adecvat în cadrul
instituţiilor tradiţionale ale familiei şi ale bisericii. El solicită, de
exemplu, muncitorilor cunoştinte de matematică şi alte
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cunoştinţe tehnologice, care nu mai pot fi transmise de către
părinţi în manieră informală. Soluţia la aceste probleme a fost
oferită de sistemul învăţământului general obligatoriu al
maselor, în care principalul factor instituţional al educaţiei
devine instituţia şcolară, la care se adaugă influenţe educative
sistematice ale altor factori instituţionali (mass-media,
instituţiile educaţiei non-şcolare).
2. Funcţiile sociale ale instituţiei educaţiei
Teoriile funcţionaliste asupra educaţiei au evidenţiat că
orice societate, pentru a supravieţui, trebuie să îşi pregătească
membrii să fie productivi şi să-şi îndeplinească rolurile care le
revin. Funcţiile de bază sau scopurile educaţiei sunt aceleaşi
în cele mai multe societăţi, dar importanţa acestor funcţii şi
semnificaţia acordată realizării lor variază de la o societate la
alta sau chiar în funcţie de grupurile sau clasele sociale din
interiorul fiecărei societăţi. Din punct de vedere sociologic,
educaţia îndeplineşte în societăţile contemporane mai multe
funcţii:
Funcţia 1. Socializarea: pregătirea pentru a deveni
membru productiv al societăţii şi integrarea în cultură.
Socializarea este procesul prin care o fiinţă asocială (care nu
se comportă sistematic aşa cum o fac majoritatea membrilor
societăţii) devine o fiinţă socială, corespunzătoare tipului
mediu individual al societăţii, prin interiorizarea treptată a
modelelor de comportare, atitudinilor, valorilor spaţiului social
în care trăieşte. În acest proces, individul îşi creează o
identitate socială (“eul social”) şi se integrează în spaţiul
social, perpetuându-l. Procesul de socializare cuprinde durata
întregii vieţi. Sociologii disting două stadii ale socializării:
stadiul socializării primare şi stadiul socializării secundare.
Stadiul socializării primare (denumită şi inculturaţie)
este procesul de dobândire a modelelor de bază ale
comportamentului uman şi are drept agenţi, într-o primă fază,
părinţii, rudele, vecinii, grupul de joacă (“alţii semnificativi”
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pentru copil), iar într-o a doua etapă, şi alte instanţe de
socializare cu care familia cooperează, cum ar fi grădiniţa, alte
familii ş.a. Mecanismul ei fundamental este cel al condiţionării
inconştiente, întrucât copilul face ceea ce vede la părinţi, motiv
pentru care socializarea primară este strâns dependentă, în
conţinutul ei, de structura socială, de diviziunea muncii, de
cadrul cultural (etc.) ale societăţii în care trăiesc părinţii.
(Bădescu, I., Radu, N., 1980, pg. 63)
Socializarea secundară are drept agenţi diferite instituţii
sociale, cea mai importantă fiind şcoala. Conţinutul ei este
legat de învăţarea rolurilor instituţionale, iar principalul ei
rezultat este dobândirea unei pluralităţi de “euri sociale”.
Copilul îşi însuşeşte limbajul specific diferitelor instituţii,
împreună cu aparatul de legitimare a acestora. Interacţiunile
au un pronunţat caracter formalizat, identificarea emoţională
nu mai este totală, iar lumea rolurilor instituţionale este
percepută ca o lume posibilă. Socializarea secundară
(denumită şi aculturaţie), deşi se realizează prioritar prin
intermediul proceselor educative instituţionalizate “le transcede
în măsura în care presupune procese integrative necontrolate
de şcoală, ca de pildă: integrarea în profesie (controlată de
complexe instituţional productive), integrare socio-instituţională
(controlată de complexe instituţional-educative), integrare
culturală (controlată de complexe cultural educaţionale),
integrare în familie etc.” (Bădescu, I., Radu, N., 1980, pg. 76)
În societatea contemporană, sistemul de educaţie
include, pe lângă vechile instituţii ale familiei, şcolii şi bisericii,
numeroase alte instanţe de socializare secundară: organizaţii
profesionale, politice, instituţii de artă şi cultură etc. Criticii
sistemului actual de educaţie arată că nu toţi copiii beneficiază
de aceleaşi experienţe, întrucât acestea diferă în funcţie de
clasa socială căreia îi aparţin, de apartenenţa lor rasială sau
etnică, de mediul în care trăiesc şi de alte variabile, prin care
socializarea secundară se realizează în mod discriminatoriu.
Funcţia 2. Transmiterea culturii. Prin educaţie,
membrii unei societăţi îşi însuşesc cel puţin un nucleu al
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cunoaşterii, care este de natură să-i reunească – un ansamblu
de informaţii care să fie înţeles de toţi şi împărtăşit tuturor.
Educaţia transmite concomitent două tipuri de cunoaştere:
cunoaşterea academică – acele produse ale gândirii umane
dobândite în cadrul disciplinelor academice – şi cunoaşterea
institutivă – “un conţinut care este atât propriu-zis cognitiv,
adică se referă la procese şi capacităţi de învăţare, cât şi
metacognitiv, întrucât rezultă din organizarea proceselor de
transmitere şi reproducere a cunoaşterii sociale, dar şi
noncognitiv, în măsura în care se referă la valori, instituţii şi
moduri implicite sau explicite de valorificare a cunoaşterii
sociale. Cunoaşterea educaţională include, astfel, un conţinut
academic sau disciplinar, precum şi unul didactic, pedagogic
sau institutiv, menit a-l activa pe primul. Conţinutul institutiv,
din păcate, este cel mai adesea neglijat.” (L. Vlăsceanu, 2002,
pg. 28)
Transmiterea culturii a constituit, la rândul ei, obiectul
unor controverse, fiecare grup dorind să impună programele
sale, un anumit curriculum sau valori. În plus, normele,
deprinderile, valorile şi cunoştinţele învăţate diferă de la o
categorie de elevi la alta. Asfel, s-a constatat că adeseori
pentru un tânăr care urmează să ocupe o poziţie de
conducător sau în elită, sistemul de educaţie are “programat”
un set diferit de deprinderi şi cunoştinţe de bază, în comparaţie
cu cel care va intra în rândurile muncitorimii. Dezbaterile
asupra modalităţilor în care ar trebui transmisă cultura se
întind de la ce materiale, ce manuale sau ce tehnologii să se
folosească, până la filozofia asupra predării eficiente. Unii
pledează pentru o educaţie care să se concentreze asupra
bazelor culturii, înţelese ca un ansamblu de deprinderi de
bază, alţii se situează pe poziţiile “educaţiei progresive” şi
susţin că educaţia primită ar trebui să fie relevantă pentru
mediul înconjurător în care trăiesc copiii şi pentru participarea
socială viitoare a acestora.
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Funcţia 3. Disciplinarea şi dezvoltarea personală.
Membrii oricărei comunitaţi sociale aşteaptă ca elevii să
dobândească deprinderi necesare pentru a deveni cetăţeni
productivi şi care să respecte legile.
Teoriile funcţionaliste consideră că elevii trebuie să-şi
interiorizeze, pe căi formale şi informale, valori cum ar fi
disciplina, respectul, punctualitatea şi perseverenţa. Acestea
sunt considerate esenţiale pentru a supravieţui în lumea
muncii şi a şcolii. De la şcoli se aşteaptă să insufle valori
legate de autocontrolul social şi dezvoltarea personală. În
acest fel dificultăţile întâmpinate de individ în viaţa socială pot
fi reduse pentru că va fi antrenat să se adapteze la societate în
modalităţi acceptabile. Şcolile utilizează variate modalităţi de
formare a deprinderilor de autocontrol social, unele folosind cu
predominanţă metode autoritare, altele metode umaniste.
Procesul de disciplinare constituie metoda cea mai importantă
folosită în şcoală pentru educarea autocontrolului social.
Metodele de educaţie a unor oameni disciplinaţi au generat
dileme şi controverse, atât în lumea şcolii, cât şi în societatea
contemporană. Cele mai aprinse controverse sunt legate de
două aspecte: disciplina şi drepturile elevilor. S-a observat că
modul în care este concepută disciplina diferă în funcţie de
clasa socială, grupul rasial-etnic şi sex. Controversele se
învârt de asemenea în jurul controlării, acaparării şi
nerespectării drepturilor elevilor.
Funcţia 4. Selectarea, pregătirea şi plasarea
indivizilor în societate.
Multe societăţi industriale moderne acordă o deosebită
importanţă cunoştinţelor acumulate şi meritelor personale
probate în şcoală, atunci când se pun problemele plasării
tinerilor în anumite şcoli, a admiterii lor în diferite domenii de
activitate, a acordării unor slujbe şi, în general, a plasării
tinerilor în societate. Scorurile obţinute de elevi la diferite teste
de cunoştinţe în şcoli sunt adesori hotărâtoare pentru
admiterea lor în universităţi, instituţii, locuri de muncă. În acest
fel educaţia îndeplineşte, practic, o funcţie de selecţie şi de
142

plasare a indivizilor în societate. Aceasta este probabil funcţia
cea mai controversată. Criticii susţin că prin politicile
educaţionale şi prin practicile de selectare a unor elevi pentru
nivelurile superioare de învăţămant, se urmăreşte, de fapt,
“reproducerea” unei anumite ierarhii sociale, chiar dacă
anumite preocupări, cum ar fi aşa-numita “testare obiectivă”,
dau aparenţa “egalităţii” cu care sunt trataţi toţi copiii.
Funcţia 5. Schimbare şi dezvoltare.
Educaţia populaţiei a devenit unul dintre factorii ce
condiţionează creşterea economică în societăţile dezvoltate
contemporane. Nivelul de educaţie şi de formare profesională
a populaţiei, capacitatea de a învăţa şi de a crea tehnologii
mai bune constituie aşa-numitul “capital uman”, considerat la
fel de important pentru dezvoltarea unei societăţi ca şi capitalul
fizic ori resursele ei naturale. Unele cercetări au scos în
evidenţă, de exemplu, faptul că în 1989 aproximativ 80 % din
bunăstarea ţărilor dezvoltate s-a asigurat pe baza contribuţiei
capitalului uman, în sensul că 80 % din venitul real obţinut s-a
datorat investiţiilor în oameni. Sociologii apreciază şi astăzi că
“diferenţa dintre societăţi în privinţa gradului lor de dezvoltare
rezultă mai ales din modul de activare a cunoaşterii, la nivel
individual şi social”, iar economiştii constată că “o distribuţie
inegală (a educaţiei în societate) tinde să aibă un impact
negativ, în cele mai multe ţări, asupra venitului per capita”, iar
atunci când mărimea capitalului fizic creşte în raport cu cel
uman, se constată o micşorare a creşterii economice în
societatea respectivă. (L. Vlăsceanu, coord., 2002, pg. 29). În
concluzie, una dintre funcţiile educaţiei este aceea de a
contribui la dezvoltarea acestui capital uman, important factor
al creşterii economice şi, implicit, al schimbării sociale.
3. Varietatea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în
procesul de educaţie
Sistemul de educaţie al unei societăţi este aşadar mai
amplu decât sistemul de învăţământ, pe care îl include,
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întrucât un sistem de educaţie cuprinde, pe lângă toate
nivelurile şi tipurile de învăţământ, toate tipurile de educaţie
non-şcolară, cum ar fi alfabetizarea funcţională, formarea în
întreprinderi şi în cursul muncii, reciclarea profesională,
propaganda industrială şi agricolă ş.a.
În interiorul unui sistem de educaţie funcţionează mai
multe tipuri de instituţii şi organizaţii. Unele dintre ele sunt
special create pentru a educa pe oameni (instituţiile de
învăţământ), altele, pe lângă scopurile lor principale
(permanente) îşi propun influenţarea prin educaţie a membrilor
lor. Astfel, sistemul instituţional al educaţiei include o mare
varietate de organizaţii:
• instituţii de învăţământ;
• instituţia familiei;
• instituţiile religioase;
• instituţiile de informare în masă (presa, radioul,
televiziunea ş.a.);
• instituţiile de cultură (teatre, muzee, etc.);
• instituţiile militare;
• instituţii politice ori sindicale (ce sunt preocupate de formarea
propriilor membri în spiritul unor anumite idei, valori, atitudini, de
inducerea anumitor comportamente).
În interiorul fiecărui factor instituţional al educaţiei,
acţiunea educativă va avea particularităţi specifice. Specificul
educaţiei din interiorul fiecăruia dintre tipurile de instituţii cu
preocupări în acest domeniu este legat de următoarele
aspecte:
• Finalităţile educative avute în vedere: sub acest aspect,
de exemplu, finalităţile educative urmărite de o instituţie
militară vor fi diferite de cele ale unei instituţii religioase, ori ale
unei instituţii şcolare, întrucât se va urmări influenţarea unor
comportamente specifice, de natură să servească scopurile
majore ale instituţiei respective;
• Agenţii educaţiei vor fi diferiţi de la o instituţie la alta: de
exemplu, ofiţeri, pentru instituţiile militare, clerici, pentru cele
religioase, profesori, învăţători, pentru cele şcolare ş.a.m.d.,
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fiecare cu un anumit tip de pregătire, preocupări, valori
dominante;
• Receptorii educaţiei vor fi de asemenea diferiţi de la un tip
de instituţie la altul: elevi, studenţi, pentru cele şcolare, ostaşi
pentru cele militare, credincioşi, pentru cele religioase etc.,
fiecare tip, cu caracteristici de personalitate specifice şi
preocupări specifice – un “public” mai mult sau mai puţin
omogen, specific, căruia i se adresează educaţia din cadrul
unei instituţii sau a alteia;
• Mesajele vehiculate vor fi de asemenea specifice, atât
sub aspectul conţinutului lor, cât şi al formei acestora;
• Modalităţile de desfăşurare a acţiunii de influenţare
educativă utilizate cu predominanţă poartă un anume specific
al tipului de instituţie în care se realizează: instrucţia militară,
ceremonialul religios, activităţi de predare sistematică, şedinţe,
conferinţe ş.a.
4. “Criza mondială a educaţiei”
Iniţial, în perioada anilor ’60, s-a constatat o inadaptare
cronică a şcolii la viaţă. Într-o lucrare intitulată “Criza mondială
a educaţiei” (1968), americanul Philip Coombs semnalează
existenţa unor decalaje funcţionale între educaţie, ca
subsistem social şi celelalte subsisteme ale societăţii, şi care
se exprimă prin:
• decalajul între oferta (prea mică) şi cererea (prea mare)
de educaţie de calitate;
• decalajul între calitatea resurselor umane oferite de
educaţie şi necesităţile sociale;
• inadaptarea programelor de învăţămant şi a metodelor la
cerinţele societăţii;
• inerţia structurilor organizatorice ale sistemelor de
învătământ, în raport cu dinamica societăţii contemporane ş.a.
În anii imediat următori apariţiei lucrării lui Ph. Coombs,
cercetările sociologilor asupra cauzelor crizei educaţiei au
scos în evidenţă alte deficienţe majore ale educaţiei
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contemporane care grevează asupra menirii ei de a-l ajuta pe
individ să dobândească o autentică natură umană.
Termenul de “criză” a început să semnifice faptul că
sistemele actuale de educaţie şi de învăţământ se dovedesc
ele însele incapabile să ofere cadrul soluţionării problematicii
omului, formării lui ca personalitate complexă (A. Cazacu,
1992). Educaţia, aşa cum este ea practicată, nu îl ajută pe om
să se ridice la adevărata sa natură umană care, în esenţă,
presupune cunoaştere de sine, emancipare treptată prin
cunoaşterea servituţilor naturale şi sociale; dedublare într-o
lume a ideilor, care generează permanenta preocupare de
autodepăşire. În opoziţie cu această menire, sistemele
educative probează limite şi contradicţii care se exprimă în
producerea unor tipuri umane reproductive, reprimate sau
conformiste. Noi provocări ale educaţiei contemporane sunt
legate de starea actuală a multor ţări ale lumii aflate în procese
de tranziţie socială, dar vin şi din partea unor noi exigenţe
generate de actuala dezvoltare social-economică şi culturală.
Mai recent, decalajele funcţionale dintre educaţie şi
celelalte sectoare sociale s-au amplificat îndeosebi ca urmare
a apariţiei unor noi fenomene economice:
- mondializarea şi competitivitatea economicului;
- dereglarea structurală a pieţei muncii şi marginalizarea
tinerilor.
Mondializarea
economiei
se
exprimă
prin
internaţionalizarea schimburilor de produse şi de servicii,
transferuri de capital la scara întregii planete şi prin distribuirea
între diferite zone ale globului a diferitelor faze de concepere,
dezvoltare a productiei, distribuire şi consum a unor bunuri, în
funcţie de profitabilitatea obţinută de agenţii economici, într-un
loc sau altul al lumii.
Au apărut fenomene de creştere a competitivităţii între
ţări şi preocuparea ţărilor, întreprinderilor de a-şi apăra poziţiile
pe pieţele mondiale. Principalele soluţii de menţinere a
competitivităţii se bazează pe flexibilitatea locurilor de muncă
şi a resurselor umane. Folosirea mâinii de lucru temporare
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devine tot mai frecventă. In plus, a crescut nevoia unei mâini
de lucru din ce în ce mai calificată, capabilă să se adapteze
rapid la schimbările tehnologice şi să-şi reînnoiască
permanent competenţele şi cunoştinţele.
Persoanele capabile de asemenea performanţe sunt de
obicei cele care au o pregătire de tipul celei universitare, ceea
ce face ca să fie preferaţi la angajări oameni cu o asemenea
pregătire, iar tinerii insuficient calificaţi să fie înlăturaţi fără
milă. Educaţia contemporană se află în criză pentru că nu
poate pune la dispoziţia pieţei muncii, în ritmurile cerute şi la
un nivel calitativ adecvat, oameni cu un nivel de pregătire de
acest tip, pe măsura nevoilor actuale.
5. Contribuţia sistemului de educaţie la dezvoltarea
durabilă a societătii
Termenul de dezvoltare durabilă a început să fie
promovat în perioada anilor 70 de către mişcarea ecologistă.
În acea perioadă, primul raport al Clubului de la Roma,
(“Limitele creşterii”), atrăgea atenţia asupra pericolului
epuizării sau distrugerii ireversibile a unei părţi din resursele
naturale ale planetei. Deşi în cei 30 de ani trecuţi de la apariţia
primului raport predicţiile sale alarmiste cu privire la epuizarea
resurselor au fost aproape în întregime invalidate de realitate
sau respinse pe plan teoretic, raportul a avut meritul
incontestabil de atrage atenţia asupra unor probleme
ecologice grave cu care lumea modernă se confruntă sau
urma să se confrunte. Valul de preocupare pentru probleme de
ecologie şi de utilizare a resurselor a dat nastere, printre altele,
ideii de dezvoltare durabilă.
În prezent, termenul de dezvoltare durabilă are o
multitudine de utilizări şi semnificaţii. Cea mai utilizată definiţie
este aceea din raportul Comisiei Brutland din 1987 în care se
afirmă că dezvoltarea durabilă trebuie “să satisfacă nevoile
prezentului, fără să compromită posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi” (de exemplu,
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defrişarea iraţională a suprafeţelor impădurite, în scopul
comercializării buştenilor, poate aduce, pe termen scurt, o
anumită creştere economică a ţării care ar practica o
asemenea soluţie, dar, pe termen lung, dezvoltarea obţinută
pe aceste căi nu ar fi durabilă, căci va înceta odată cu
secătuirea resursei ei).
În esenţă, dezvoltarea durabilă înseamnă asigurarea
unei calităţi superioare a vieţii, atât în prezent, cât şi pentru
generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă, în cea mai
răspândită accepţiune a sa, are patru obiective:
• realizarea unui progres social care să ţină seama de
nevoile fiecăruia;
• protecţia eficace a mediului;
• utilizarea prudentă a resurselor naturale;
• creşterea economică de durată, cu un înalt nivel de
stabilitate în timp.
În realizarea acestor obiective, aşa-numitul capital
uman – în esenţă, cunoştinţele şi deprinderile pe care oamenii
le acumulează de-a lungul vietii, în principal prin educaţie –
este considerat în ultima decadă de către teoreticienii creşterii
economice, drept cel mai important factor al dezvoltării
durabile, înaintea capitalului fizic, a dotării cu forţă de muncă
brută sau cu resurse naturale.
Ideea centrală a teoriilor economice asupra “capitalului
uman” era iniţial aceea că alocarea unor mai mari resurse
pentru învăţământ va spori capacitatea acestora de a
îmbunătăţi calitativ componentele umane ale productivităţii. Au
existat cercetări care au scos în evidenţă, de exemplu, faptul
că în 1989 aproximativ 80% din bunăstarea ţărilor dezvoltate
s-a asigurat pe baza contribuţiei capitalului uman, în sensul că
80% din venitul real obţinut s-a datorat investiţiilor în oameni
(C. Bulzan, op. cit. pg. 23).
Prin investiţie în capitalul uman se înţelege “orice
activitate menită să asigure o sporire a calităţii productive a
factorului uman” (C. Bulzan, 2000, pg. 32). Investiţia în
capitalul uman include cheltuielile pentru educaţia formală a
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unei persoane, cele pentru asigurarea sănătăţii acesteia, ori
pentru căutarea unui loc de muncă precum şi cele făcute de
familie pentru copii, înainte de intrarea acestora în şcoală şi
după aceea. Teoriile investiţiei în “capitalul uman” au introdus
o distincţie între: (a) investiţia socială în capitalul uman şi
(b) investiţia individuală în educaţie.
a) Investiţia socială în capitalul uman a fost analizată
din perspectiva raporturilor dintre costuri şi beneficii. Numeroşi
economişti au considerat că investiţia în educaţie aduce mai
multe beneficii sociale:
• economisirea unor cheltuieli ale statului cu alocaţiile de
sprijin, indemnizaţii de şomaj, programe de protecţie socială şi
chiar a cheltuielilor de prevenire a faptelor antisociale, întrucât
persoanele cu un nivel superior de instruire sunt mai puţin
susceptibile să fie afectate de şomaj şi mai puţin predispuse
să recurgă la fapte antisociale;
• creşterea beneficiilor de pe urma unor descoperiri noi,
brevete de invenţie şi inovaţii, ca urmare a faptului că
persoanele superior instruite devin capabile de performanţe
superioare în desfăşurarea unor activităţi creative;
• creşterea pe termen lung a productivităţii muncii prin
creşterea calificării forţei de muncă;
• creşterea bunăstării sociale generale prin efectele unei
educaţii de calitate asupra îmbunătăţirii sănătăţii celor capabili
să cunoască modalităţile de prevenire a bolilor, modalităţile de
creştere sănătoasă a copiilor şi de petrecere profitabilă pentru
sănătate a timpului liber.
Spre sfârşitul secolului al XX-lea, au apărut teorii mai
rezervate în legătură cu beneficiile investiţiei în “capitalul
uman”. “Teoria filtrului” porneşte de la observaţia că alocarea
unor mai mari resurse pentru învăţământ nu conduce în mod
obligatoriu la creşterea productivităţii, întrucât aceasta depinde
mai mult de alţi factori, decât de caracteristicile personale ale
muncitorilor. Cele mai importante funcţii ale învăţămantului
sunt, mai degrabă, de selecţie (a forţei de muncă) şi de
informare (a patronilor) cu privire la calităţile umane ale celor
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pe care intenţionează să-i angajeze, ceea ce permite o
economisire a costurilor de selecţie a personalului.
Învăţămantul “filtrează” indivizii înainte de intrarea lor în
câmpul muncii, în sensul că pe baza examinărilor şi a notelor
pe care le acordă elevilor, triază persoanele cu diferite
capacităţi, transmiţând astfel informaţii achizitorilor forţei de
muncă. (C. Bulzan, op. cit., pg. 25). La rândul lor, indivizii
beneficiază prin aceea că sunt angajaţi şi plătiţi, de la început,
potrivit capacităţilor lor productive.
b) Investiţia individuală în educaţie se referă la
eforturile şi cheltuielile pentru educaţie făcute de o persoană în
perspectiva obţinerii unui titlu şcolar ori academic, a realizării
unor câştiguri în planul performanţelor individuale ori al unor
posibile venituri suplimentare în viitor. Decizia individului de aşi continua studiile şi de a-şi spori astfel investiţia în propria
educaţie poate fi influenţată de mai multi factori:
Starea generală a economiei poate fi un factor care
explică motivul pentru care în perioadele de recesiune
economică mulţi tineri au tendinţa de a întrerupe studiile şi de
a încerca să pătrundă pe piaţa muncii, pentru a-şi ajuta
familiile afectate de şomaj. Acest fenomen este cunoscut sub
numele de “fenomenul lucrătorilor adiţionali”. Alţi tineri,
descurajaţi de dificultatea găsirii locurilor de muncă, hotărăsc
să se întoarcă la şcoală. Este “fenomenul lucrătorilor
descurajaţi”.
Diferenţele în mărimea veniturilor poate fi un alt factor
care influenţează decizia individuală de a investi în educaţie.
De exemplu, numărul persoanelor care vor continua să
investească în educaţie pentru a absolvi o facultate va fi mai
mare, atâta vreme cât veniturile obţinute de cei care au
absolvit o instituţie de învăţământ superior vor fi mai mari
decât ale celor care au absolvit doar liceul.
Credibilitatea titlurilor şcolare poate influenţa decizia de
a investi efort, timp şi bani în obţinerea lor, în măsura în care
deţinerea lor sporeşte şansele de obţinere a unei slujbe cât
mai bune şi care să fie mai bine plătită. Deţinerea unei diplome
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universitare oferă o doză de credibilitate în legătură cu
calitatea productivă a unei persoane.
Vârsta la care o persoană realizează investiţia în
educaţie va face ca perioada de timp în care ea va beneficia
de pe urma acestei investiţii să fie mai lungă sau mai scurtă.
Din acest motiv, persoanele mai vârstnice sunt, în general, mai
puţin dispuse decât cele tinere să investească, de exemplu, în
obtinerea unui titlu academic, prin absolvirea unei instituţii de
învăţământ superior.
Însemnătatea capitalului uman pentru dezvoltarea
durabilă a fost pusă în evidenţă de un al doilea raport al
Clubului de la Roma (C. J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Maliţa,
Orizontul fără limite al învăţării, 1981). Raportul sugerează
principalele schimbări care ar trebui să se producă în educaţia
oamenilor pentru a se asigura o dezvoltare durabilă a societăţii
umane.
Cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea a pus
omenirea în faţa unor probleme grave, de o nebănuită
complexitate. Cu toate că activitatea ştiinţifico-tehnică a
progresat pe mai multe fronturi, condiţia umană în general a
continuat să se deterioreze şi a devenit evident că ştiinţa şi
tehnologia singure nu pot rezolva problemele actuale grave cu
care se confruntă omenirea. Aceste probleme sunt legate de:
• suprapopularea globului şi creşterea numărului de oameni
care trăiesc sub limita de jos a sărăciei; peste o treime din
populaţia planetei se află într-o asemenea situaţie, ceea ce le
afectează sănătatea, durata vieţii şi fac problematică
supravieţuirea;
• instabilitatea colectivă crescândă, concomitent cu risipirea
unor uriaşe resurse pentru înarmări şi posibilitatea distrugerii
civilizaţiei actuale printr-un accident nuclear;
• pericolul unor catastrofe ecologice prin degradarea rapidă
a pădurilor tropicale, înaintarea deşerturilor şi stingerea
accelerată a florei şi faunei.
“Dacă aceste tendinţe îşi vor urma cursul, suntem sortiţi
la pierderi grave în domeniile habitatului, sănătăţii şi calităţii
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vieţii şi ameninţaţi în însăşi capacitatea noastră de a
supravieţui” (op. cit. pg. 18). S-a ajuns la concluzia că
asemenea probleme nu pot fi rezolvate numai cu ajutorul
ştiinţei şi tehnologiei. Viitorul depinde, nu atât de dezvoltarea
pe mai departe a ştiinţei şi tehnologiei, cât de un alt factor:
sporirea capacităţii de înţelegere şi de acţiune umană. Iar
acest factor depinde de modul în care va fi regândită educaţia.
Societăţile umane, în ansamblul lor, trebuie să
dobândească, prin învăţare, o nouă atitudine faţă de
cunoaştere, faţă de viaţă. O asemenea nouă atitudine trebuie
să pună accentul pe iniţiativă şi pe participarea la rezolvarea
problemelor cu care ele se confruntă. În pofida dezvoltării
ştiinţei şi a tehnologiei, actualmente, se constată un fenomen
pe care autorii raportului îl numesc “decalaj uman”. “Decalajul
uman este distanţa care există între complexitatea crescândă
(a problemelor cu care se confruntă omenirea n.n.) şi
capacitatea noastră de a-i face faţă” (op. cit. pg. 24). Se poate
constata, aşadar, că propriile noastre capacităţi de soluţionare
rămân constant în urma complexităţii crescânde a problemelor
generate de viaţa cotidiană, invadată de tehnologie.
Persistenţa “decalajului” a condus la concluzia că
educaţia şi învăţarea oamenilor trebuie să fie regândite, astfel
încât să se realizeze o mai bună pregătire a lor pentru a face
faţă unor situaţii noi. “Decalajul uman” poate fi înlăturat doar
prin ceea ce autorii numesc o nouă “învăţare societală”.
Conceptul de “învăţare societală” se referă la faptul că
“nu numai indivizii, ci şi grupurile şi chiar societăţile învaţă”
(pg. 25). Societăţile umane, în ansamblul lor, trebuie să
dobândească prin învăţare, noi metodologii, noi priceperi, noi
atitudini şi noi valori necesare pentru a trăi într-o lume aflată în
continuă schimbare. Autorii raportului sunt de părere că
“învăţarea contemporană inadecvată contribuie la deteriorarea
condiţiei umane şi la adâncirea decalajului uman” (op. cit. pg.
25).
Caracterul inadecvat al modului în care învaţă omenirea
la ora actuală constă în aceea că ea continuă să adopte un tip
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de învăţare depăşit, denumit de autori “învăţare de menţinere”.
Învăţarea de menţinere constă în pregătirea pentru a face faţă
unor situaţii cunoscute şi recurente. O asemenea pregătire
este utilă omului, dar nu şi suficientă. Este nevoie, în plus, de
o pregătire pentru confruntarea cu probleme noi, necunoscute
şi neprevăzute, pe care autorii o denumesc “învăţare
inovatoare”.
Învăţarea inovatoare are două trăsături esenţiale: ea
pregăteşte pentru anticipare şi totodată pentru participare.
Anticiparea nu se limitează la prevenirea sau alegerea
tendinţelor dezirabile şi evitarea celor catastrofale; ea creează
alternative noi. “Anticiparea este mai mult decât măsura
probabilităţii. Este, mai ales, crearea unor forme de viitor
posibile şi dezirabile, ca şi alegerea planurilor şi acţiunilor
destinate să le producă” (op. cit. pg. 50).
Capacitatea de anticipare trebuie să fie completată cu o
trăsătură adiţională: capacitatea de participare. În vreme ce
anticiparea este o activitate mintală, participarea este o
activitate socială care se concretizează în aspiraţia indivizilor
de a fi parteneri în luarea deciziilor, de a influenţa deciziile
globale şi locale care vizează mediul şi viaţa lor, aspiraţia la
egalitate şi refuzul de a accepta roluri mici şi nepotrivite.
Adevărata participare se bazează pe consimţământ, se
manifestă ca o nevoie internă şi nu poate fi impusă din afară,
fără riscul de a deveni contraproductivă. Dreptul de a participa
este strâns legat de dreptul de a învăţa. Ignoranţa nu poate
permite o participare autentică, inovativă, cu caracter
constructiv. Prin învăţare inovativă, omenirea va putea să-şi
asigure supravieţuirea şi păstrarea demnităţii.
Educaţia trebuie recunoscută ca fiind procesul esenţial
prin care oamenii şi societatile umane pot să-şi atingă
potenţialul maxim, drumul către egalitatea şanselor, către o
democraţie sănătoasă şi echitabilă, către o economie
productivă şi o dezvoltare durabilă.
În concluzie, rolul educaţiei este acela de a da
posibilitatea oamenilor de a-şi însuşi cunoştinţe, valori şi
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deprinderi care le vor da posibilitea de a lua decizii, individuale
sau colective, care să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor şi
a celorlalţi, în prezent şi în viitor.
Prin educaţie oamenii învaţă să adopte o perspectivă
pe termen lung în deciziile pe care le adoptă, luând în
consideraţie toate costurile şi beneficiile, prezente şi viitoare.
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METODOLOGIA ORGANIZĂRII UNEI EXPOZIŢII
(SALĂ A TRADIŢIILOR)
Muzeograf Cristina Nica
Muzeul Naţional al Poliţiei Române
Muzeul este o instituţie cultural-ştiinţifică care are drept
obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor culturale, precum
şi valorificarea lor prin expunere, în scop de instruire şi
agrement pentru public. Se disting trei funcţii specifice ale
muzeului: funcţia de cercetare-constituire şi dezvoltare a
patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare şi funcţia
educaţională – de valorificare cultural-educativă. Între acestea
există o strânsă corelaţie, de interdependenţă, neputându-se
stabili o ierarhie între ele, toate fiind deosebit de importante şi
în acelaşi timp indispensabile pentru existenţa muzeului ca
instituţie, acesta neputându-se lipsi de niciuna dintre ele.
În amplul proces de integrare a valorilor culturale ale
trecutului, în contextul cultural naţional se înscrie şi activitatea
de constituire a unor colecţii muzeale structurate pe domeniile
marcante ale istoriei locale şi nu numai, care sintetizează
mărturii autentice, concrete ale existenţei poporului român.
Acestea au un rol important în activitatea instructiveducativă şi de formare a tinerei generaţii în spiritul respectului
profund faţă de trecutul istoric, facilitând totodată, prin
prezenţa obiectelor ca atare, înţelegerea justă a unor aspecte
din viaţa unor oameni, din munca unei instituţii a statului care a
stat în permanenţă de veghe pentru asigurarea liniştii şi ordinii
publice, indiferent de transformările prin care a trecut
societatea românească. Necesitatea recuperării unor obiecte
cu valoare muzeală, a organizării colecţiilor specifice este un
imperativ al vremii, mai ales că în etapa actuală, mai mult ca
oricând, mutaţiile de ordin economic, social şi cultural,
transformă radical structura poliţiei, situaţie ce antrenează
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înnoiri în ceea ce priveşte activitatea, organizarea şi integrarea
acesteia în rândul structurilor similare din cadrul ţărilor
membre ale Uniunii Europene.
Una dintre cele mai importante funcţii ale muzeului este
aceea de valorificare cultural-educativă. Muzeul trebuie să
difuzeze publicului vizitator o serie întreagă de cunoştinţe şi de
atitudini culturale, transformând publicul dintr-un consumator
grăbit şi neinteresat de activitatea muzeului în unul receptor al
tuturor informaţiilor pe care muzeul le transmite. Desigur, cu
cât organizarea activităţii de difuzare a cunoştinţelor prin forme
specifice cum sunt expoziţiile, capătă un caracter mai
sistematic, cu atât cantitatea de informaţie este mai mare, cu
alte cuvinte, transmite un număr mai mare de date concrete şi
stabileşte un număr mai mare de corelaţii între ele.
Din aceste motive, expoziţia de muzeu, oricât conţinut
tematic ar avea, atâta vreme cât nu se depărtează de esenţa
sa şi operează cu imagini şi, mai ales cu obiecte, are o mare
capacitate de influenţare afectivă, ce determină atitudini şi
trăiri. Aceasta este, de altfel şi condiţia transmiterii unei
cantităţi mai mari de informaţie. Se ştie că nivelul capacităţii de
receptare a informaţiei cu caracter conceptual transmisă oral
sau în scris este mai mic decât informaţia cu caracter plastic,
de imagine, transmisă prin imagini artificiale sau cu ajutorul
unor obiecte concrete. Deci, cu cât expoziţia are o valoare
plastică mai mare, cu atât informaţia transmisă este mai
bogată şi mai uşor asimilată.
Apare un metalimbaj de muzeu, care construieşte
imagini complexe, din obiecte, imagini şi texte scurte –
etichete şi titluri, precum şi din relaţiile vizuale dintre ele. În
stabilirea acestor relaţii vizuale, un rol primordial îl joacă
poziţia în spaţiu a obiectelor şi etichetele care transmit
informaţiile intelectuale privind obiectele şi raporturile culturalistorice dintre ele.
Expoziţia este principala formă de manifestare culturaleducativă a muzeului şi, totodată, cea specifică. Prin expoziţie,
muzeul transmite o serie de informaţii complexe şi
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specializate, folosind drept mijloc de comunicare expunerea
ordonată a unor obiecte şi imagini. Expoziţia se compune din
trei grupuri de elemente constituente: exponate, proiect şi
muzeotehnică.
I. Exponatele sunt acele obiecte sau imagini prezente
în expoziţie. Se disting trei categorii de exponate:
1. - autentice – bunuri culturale originale, cu valoare
reală;
2. - auxiliare – sunt imagini (planuri, fotografii, hărţi,
reconstituiri grafice) produse la comanda muzeului care
sintetizează informaţia autentică;
3. - complementare – imagini similare din alt context
cutural.
II. Proiectul cuprinde:
1. - proiectul de idei (tematica) – adunarea tuturor
informaţiilor (liste de piese, liste de propuneri pentru exponate
auxiliare şi complementare) şi de ordonare a acestora pe
capitole, precum şi gruparea pieselor pe săli;
2. - proiectul tehnic – prevede modalităţile practice
(mobilier, iluminat, dispozitive de etalare) de realizare a
expoziţiei (inclusiv materialele şi tehnicile);
3. - proiectul economic (devizul) – costurile necesare
pentru realizarea expoziţiei.
III. Muzeotehnica cuprinde ansamblul de mijloace
tehnice – mobilier, iluminat, mijloace audio-vizuale şi de
etichetaj necesare amenajării expoziţiei.
Etapele organizării expoziţiei:
- alegerea temei – adunarea informaţiei, formularea ideii
tematice a expoziţiei şi titlul expoziţiei;
- elaborarea proiectului – elaborarea tematicii de idei
(liste de piese, liste de propuneri de exponate complementare
şi auxiliare), precum şi raportarea la spaţiul existent a pieselor,
mobilierului, iluminatului şi a dispozitivelor de etalare – de
realizare a expoziţiei, inclusiv materialele, tehnicile şi costurile
acestora;
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- execuţia expoziţiei – etalarea propriu-zisă a obiectelor
şi a etichetelor care dau publicului vizitator acele minime
informaţii necesare despre funcţia, originea şi provenienţa
pieselor;
- vernisajul expoziţiei – se împart invitaţii la şcoli şi alte
instituţii culturale, se publică materiale de propagandă şi de
popularizare în presa locală şi nu numai, se pregătesc
cuvântările de la vernisaj de către persoanele cele mai
indreptăţite să vorbească despre expoziţie;
- întocmirea dosarului expoziţiei, care cuprinde:
tematica expoziţiei, proiectul, reportajul foto cu privire la
expoziţie, materiale de propagandă şi de popularizare, extrase
de presă, manuscrisele cuvântărilor de la vernisaj.
Expoziţiile sunt de mai multe feluri:
1. - expoziţia de bază (permanentă) – trebuie să fie cât
mai reprezentativă pentru profilul muzeului. Cuprinde o
selecţie de piese reprezentative pentru aria de cuprindere şi
pentru specialitatea pe care o prezintă (piese originale,
auxiliare şi complementare);
2. - expoziţia de colecţie – urmăreşte să popularizeze
un fond valoros care nu este decât puţin reprezentat în
expoziţia de bază şi este format dintr-o selecţie de piese
autentice, care fac parte din aceeaşi colecţie şi care sunt
foarte bine conservate;
3. - expoziţia temporară tematică – este de mai mici
dimensiuni, se organizează cu diferite ocazii speciale
(aniversări, festivităţi culturale, evenimente importante,
realizări deosebite ale muzeului) şi foloseşte, de asemenea,
mai mult material autentic, dar şi exponate auxiliare şi
complementare;
4. - expoziţia itinerantă – este tot o expoziţie temporară
care se transportă în altă localitate/ţară sau este organizată în
alt local decât cel al muzeului şi care este caracterizată de un
mod special de organizare. Selecţia de obiecte autentice este
foarte restrânsă, dar cele alese trebuie să fie reprezentative,
valoroase, în stare foarte bună de conservare şi rezistente la
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transport. Numărul de exponate auxiliare şi complementare
mai mare constituie un criteriu, de obicei, de definire a unei
expoziţii tematice; ar trebui adăugat criteriul referitor la
mobilierul de etalare (care trebuie să fie modulat, demomtabil
şi remontabil, uşor de transportat şi de montat şi cu condiţii de
securitate sporite).
Activităţile metaexpoziţionale sunt acele activităţi
care au loc în cadul expoziţiei şi care comunică vizitatorilor
informaţii esenţiale despre modul de organizare şi despre
conţinutul expoziţiei:
I. Îndrumarea este ansamblul mijloacelor folosite pentru
a comunica vizitatorilor tot informaţii esenţiale despre modul
de organizare şi conţinutul expoziţiei:
- ghişeul de informaţii – existent numai în muzeele
foarte mari, pentru a putea da vizitatorilor informaţii despre
orientarea în muzeu şi despre amplasarea unor expoziţii;
- semnalizări – panouri cu săgeţi şi titluri de săli, care
trebuie să marcheze traseul de vizitare;
- titlul de vitrină – se pune doar în cazul în care toate
piesele dintr-o vitrină fac parte din aceeaşi subdiviziune
tematică;
- textul de vitrină – se întocmeşte pentru vitrinele care
conţin piese care necesită explicaţii suplimentare faţă de cele
care sunt scrise pe etichete. Trebuie să fie scurt, clar, vizibil,
dar discret;
- eticheta individuală – dă informaţii despre funcţia,
originea şi proveninţa fiecărui obiect.
II. Ghidajul
- automat cu aparat fix – este folosit mai ales pentru
monumente sau, în muzeu, pentru piese excepţionale. Este
format dintr-un difuzor legat la un casetofon, comandat de un
buton; butonul este acţionat de un automat monetar sau de
către personalul muzeului;
- automat cu aparat mobil – constă într-un casetofon
având comandă manuală şi dispozitiv de purtare; se închiriază
la un stand special, unde se şi predă la sfârşitul vizitei;
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- ghidaj scris – este realizat pe foi volante, care se pot
lua de către vizitatori, sau pe palete care se stochează la
intrarea şi ieşirea din fiecare sală;
- ghidaj oral – este activitatea de îndrumare orală, pe
care o efectuează un specialist de muzeu, în folosul publicului
grupat sau, la cerere, individual. Trebuie să fie diferenţiată în
funcţie de auditoriu (în raport de vârstă, de origine şi de
caracterele socio-profesionale) şi trebuie să transmită acele
informaţii care nu se pot desprinde direct din privirea
exponatelor, fără să conţină aspecte teoretice inaccesibile
nivelului general de cultură al auditoriului. Într-un fel se
vorbeşte copiilor, în alt fel adulţilor cu un anume grad
profesional şi în alt fel se vorbeşte turiştilor stăini care nu se
integrează în cultura şi istoria noastră.
III. Spectacolul de muzeu – este acel spectacol care
se realizează în incinta muzeului; este organizat de
muzeograf, în colaborare cu specialişti din domeniile
respective (muzică de cameră, recitări, balet, cenacluri sau
spectacol de sunet şi lumină).
IV. Activităţi didactice în muzeu – sunt activităţi
realizate în cadrul unor ore de curs, în incinta muzeului. Pot fi
realizate de către muzeograf, de către profesorul de
specialitate sau în colaborare. Trebuie să se pregătească din
timp şi să se cunoască programa analitică a clasei respective.
Activităţile paraexpoziţionale sunt acele activităţi care
au loc în afara expoziţiei şi fără legătură directă cu aceasta:
conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri,
spectacole, lectorate, cursuri etc.
Materiale complementare expoziţiei - sunt materiale
de popularizare şi de îndrumare, care nu fac parte integrantă
din expoziţie:
- afişul – este materialul de popularizare cel mai des
folosit, un mijloc de informare, de orientare şi de atragere a
vizitatorilor. Trebuie să aibă calitatea de a reţine atenţia şi de a
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menţine interesul prin însăşi imaginea pe care o oferă. Textul
de afiş nu trebuie să fie foarte mare, în schimb caracterele
grafice ale textului să permită o sesizare rapidă şi diferenţiată:
mai întâi “să izbească” mesajul esenţial şi apoi să permită
culegerea de informaţii utile (ore de vizitare, adresă, perioadă
de menţinere a expoziţiei sau chiar un plan al oraşului cu
localizarea muzeului);
- panoul – trebuie executat din materiale rezistente şi
expus în locuri de mare trafic, în spaţii publice, staţii de
autobuze etc.
- cartea poştală ilustrată – este cel mai căutat element
de popularizare. Trebuie să fie color, să aibă o imagine de
foarte bună calitate, să fie executată la un înalt nivel tipografic
şi dintr-un material foarte bun.
- pliantul de muzeu – este un material de publicitate
uşor, pe care îl cumpără publicul interesat sau se distribuie
gratuit. Elementul dominant trebuie să fie imaginea şi nu textul
şi trebuie să conţină acele informaţii utile existente şi pe un
afiş, precum şi căteva date istorice, structură şi profil;
- ghidul muzeului – este o publicaţie mult mai
pretenţioasă şi trebuie să transmită cât mai multe informaţii
utile într-un format cât mai economic şi într-o formă cât mai
atractivă. Textul poate face referiri la fiecare sală a muzeului şi
chiar la anumite vitrine sau piese mai importante şi trebuie
însoţit de o ilustraţie de bună calitate, adecvată şi la obiect. Nu
trebuie să se transforme în cursuri universitare şi nici într-o
lecţie.
- catalogul de muzeu – este un material de
popularizare selectiv. Pot fi cataloage de expoziţii temporare,
ghiduri-catalog, cataloage selective (pe secţii, teme, vitrine),
cataloage de colectie;
- diapozitive – de obicei se comercializează în seturi,
imaginile fiind numerotate şi însoţite de un scurt text explicativ
(loc de descoperire, autor, provenienţă, datare);
- caseta audio sau CD-ul – de obicei conţine
comentariul pe fond sonor al unui set de diapozitive sau
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înregistrarea sonoră a unor activităţi deosebite realizate în
muzeu (spectacole de muzică de cameră, folk, muzică
populară autentică);
- caseta video sau DVD-ul – este un film care redă
parcursul sălilor de muzeu, cu comentariul sonor adecvat;
- publicaţii de specialitate – sunt lucrări care
interesează un număr limitat de cititori, deoarece conţin
informaţii amănunţite şi de specialitate, legate de cercetarea
de muzeu (bibliografii, monografii, hărţi, cronologii, cataloage,
repertorii).
- produse artizanale – replici, stilizări, simplificări,
piese de artizanat artistic sau de artă aplicată inspirate de
piesele de muzeu sau cu înscrisuri care să facă legătura cu
muzeul (pixuri, sacoşe, semne de carte). Trebuie să fie de
dimensiuni convenabile, ca să poată fie uşor de transportat, să
aibă funcţionalitate, să servească la ceva celui care le
cumpără şi să fie executate la un nivel artistic, ca să atragă.
Prin toate acestea, muzeul încearcă să contribuie la
educarea cultural-artistică, la formarea gustului artistic şi a
idealului estetic, satisfacerea setei de frumos, îmbogăţirea
cunoştinţelor de cultură generală, formarea de noi conştiinţe,
cultivarea respectului pentru valorile trecutului, a dragostei
pentru tradiţiile moştenite de la înaintaşi şi a hotărârii de a le
continua. Astfel, muzeul devine un for de cultură prestigios,
precum şi un prilej de mândrie naţională.
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PEDAGOGICE ALE
OFIŢERULUI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL TRADIŢIILOR
ŞI AL EDUCAŢIEI
Subinspector Andrei Zaharia
Centrul Cultural al M.A.I.
Aptitudinea şi competenţa pedagogică – dimensiune
esenţială a personalităţii practicianului de la catedră
Aptitudinea pedagogică, aptitudine specială şi
complexă, este considerată un factor cheie al profesiei de
educator şi implicit a reuşitei activităţii instructiv educative. N.
Mitrofan, defineşte aptitudinea pedagogică drept „o formaţiune
psihologică complexă, care, bazată pe un anumit nivel de
organizare şi funcţionalitate a proceselor şi funcţiilor-modelate
sub forma unui sistem de acţiuni şi operaţii interiorizate,
constituit genetic conform modelului extern al activităţii
educaţionale, facilitează un comportament eficient al cadrului
didactic prin operaţionalizarea adaptativă a întregului conţinut
al personalităţii sale”.
Aptitudinea pedagogică este o modalitate de
operaţionalizare a conţinutului personalităţii ofiţerului, fiind o
variabilă instrumentală practică ce include: erudiţie, solidă
pregătire de specialitate, cunoaşterea particularităţilor
psihoindividuale ale educabililor, capacitatea de a-i înţelege,
priceperea de a transmite cunoştinţe, dar şi capacitatea de
relaţionare cu educabilii şi cu grupul-clasă, inteligenţă
spontană şi inspiraţie de moment în luarea unor decizii, dar şi
utilizarea conştientă a mecanismelor capabile să optimizeze
actul educaţional (Mitrofan, N., 1988).
Competenţa
pedagogică
constă
în
rolurile,
responsabilităţile şi funcţiile cerute ca ofiţerul să-şi
fundamenteze o anumită poziţie în procesul instruirii.
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Competenţa pedagogică se identifică, până la un punct, cu
aptitudinea pedagogică.
S. Marcus menţionează că „spre deosebire de
aptitudine, competenţa are o sferă de cuprindere mai mare, ea
presupunând şi rezultatele activităţii, pe lângă cunoaşterea şi
capacitatea de a efectua un lucru bine, corect”.
Fenomenul competenţei psihopedagogice cuprinde, pe
de o parte, informaţii şi cunoştinţe despre laturile tehnice,
sociale şi umane ale profesiunii didactice şi, pe de altă parte,
funcţionalitatea acestor informaţii şi cunoştinţe, tradusă în
capacităţi subiective de a opera practic cu ele, atât în planul
restrâns al vehiculării conţinuturilor informaţionale propriu-zise,
cât şi în planul mai larg al interacţiunii sociale cu educabilul şi
cu grupul de educabili. Competenţa nu se reduce la tehnica
efectuării unui lucru sau la informaţiile necesare practicării
activităţii, ci cuprinde şi atitudinea faţă de activitate, ca
expresie a unor trăsături personale şi valori.
Termenul de competenţă are înţelesul de abilitate /
capacitate de a satisface finalităţile educaţiei. Competenţa
ofiţerului în acţiunea educativă este abilitatea comportării sale
într-un anumit mod, într-o situaţie pedagogică. „Competenţa
reprezintă posibilul comportamental, în timp ce performanţa
dezvăluie realul comportamental” (Călin, M., 1996).
Este semnalată o diversitate posibilă de conduite,
condiţionate de aptitudinile pedagogice şi de nivelul culturii
profesionale ale acestuia, în corelare cu mai multe variabile de
competenţe ale ofiţerului:
• Competenţa morală favorizată de ansamblul de
capacităţi ce asigură o bună funcţionalitate conduitei eticomorale a cadrului didactic;
• Competenţa profesional-ştiinţifică asigurată de
ansamblul de capacităţi necesare cunoaşterii disciplinelor
predate;
• Competenţa psihopedagogică cuprinde:
¾ Capacitatea de a determina gradul de dificultate a
materialului de învăţare pentru educabili;
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¾ Capacitatea de a spori gradul de accesibilitate a
materialului, prin metode şi mijloace adecvate;
¾ Capacitatea de a înţelege educabilul, de a
pătrunde în lumea sa interioară, de a înţelege dificultăţile
întâmpinate în învăţare şi din perspectiva educabililor,
reformulând continuu programul de lucru;
¾ Creativitate în activitatea educaţională, capacitatea
de adaptare la cerinţele unei anumite situaţii.
• Competenţa psihosocială şi managerială
presupune:
¾ Capacitatea de a organiza educabilii în raport cu
sarcinile instruirii şi de a stabili responsabilităţi în grup;
¾ Capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un
climat adecvat în grupul de educabili şi de a soluţiona
conflictele;
¾ Capacitatea de a-şi asuma răspunderi –
capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi
motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţie;
• Competenţa comunicativă combină diferitelor
aspecte ale căilor de transmitere şi decodificare a mesajului
informaţiilor, în scopul iniţierii actului comunicării cu educabilii,
de către profesor;
• Competenţa informaţională face referire la
repertoriul de cunoştinţe, noutatea şi consecinţa acestora;
• Competenţa
teleologică
ne conduce la
conceperea rezultatelor educaţiei sub forma unei pluralităţi de
scopuri;
• Competenţa instrumentală se referă la utilizarea
metodelor şi mijloacelor în vederea creării la educabili a unei
performanţe adecvate obiectivelor;
• Competenţa decizională obligă la alegerea între
cel puţin două variante de acţiune în funcţie de valoarea sau
utilitatea pe care o au în a influenţa comportamentul
educabililor;
• Competenţa apreciativă face referire la
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evaluarea corectă a rezultatelor atinse de educabili.
Programul
CBTE
(Competency-based
teacher
education) din SUA reflectă o preocupare aparte sub raportul
delimitării precise a variabilelor ce asigură competenţa
profesorului şi modalităţile optime de realizare a acesteia.
Programul este bazat pe un set de cinci competenţe diferite:
• Competenţa cognitivă ce cuprinde abilităţile
intelectuale si cunoştinţele care sunt aşteptate din partea unui
profesor;
• Competenţa afectivă definită prin atitudinile
aşteptate din partea profesorului;
• Competenţa exploratorie ce vizează nivelul
practicii pedagogice;
• Competenţa legată de performanţă vizează
latura comportamentală (profesorii dovedesc nu numai că ştiu,
dar şi pot utiliza ceea ce ştiu);
• Competenţa de a produce modificări
decelabile asupra educabililor - efectele măsurabile care
se constituie în criterii de evaluare (Marcus, S., 1999).
Competenţa profesională a ofiţerului cu atribuţii în
domeniile tradiţiilor şi educaţiei din punct de vedere
pedagogic şi dimensiunile ei
Competenţa profesională a ofiţerului reprezintă
„un ansamblu de capacităţi cognitive, afective şi motivaţionale,
care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale
acestuia, conferindu-i calităţile necesare efectuării unei
prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea de către marea
majoritate a educabililor, a obiectivelor proiectate, iar
performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim
al potenţialului intelectual al fiecăruia”.
Competenţa profesională a ofiţerului din punct de
vedere pedagogic cuprinde trei dimensiuni: Competenţa de
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specialitate,
competenţa
psihopedagogică
şi
competenţa de specialitate, competenţa psihosocială
şi managerială.
1. Competenţa de specialitate face referire la trei
capacităţi principale:
• Cunoaşterea materiei;
• Capacitatea de a stabili legături între teorie şi
practică;
• Capacitatea de înnoire a conţinuturilor, în consens cu
noile achiziţii ale ştiinţei domeniului (dar şi din domenii
adiacente).
Competenţa de specialitate se obiectivează în trei
planuri: teoretic, operaţional, creator.
Planul teoretic se referă la competenţa:
• de a asimila conţinutul ştiinţific propriu disciplinelor de
învăţământ predate şi a metodelor, tehnicilor de informare;
• de a realiza corelaţii inter, intra, şi pluridisciplinare ale
conţinuturilor;
• de a actualiza, prelucra, esenţializa, ilustra,
reprezenta şi dezvolta conţinutul;
• de a surprinde valenţele formative şi educative ale
conţinutului.
Planul operaţional se referă la competenţa:
• de a structura asimilarea conţinuturilor astfel încât să
dezvolte structuri operatorii, afective motivaţionale, volitive,
atitudinale;
• de a dirija asimilarea tehnicilor de activitate
intelectuală odată cu informaţiile;
• de a forma modul de gândire specific disciplinei
respective de învăţământ şi modul de gândire sistemic;
• de a valoriza conţinutul obiectului de învăţământ,
structurând comportamente raportate la valori;
• de a comunica fluent, expresiv, coerent.
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Planul creator se referă la competenţa:
• de a adapta conţinuturile specificului dezvoltării
psihice stadiale a educabililor;
• de a stimula dezvoltarea maximală a potenţialului
fiecărui educabil, prin asimilarea conţinuturilor;
• de a promova învăţarea participativă, anticipativă,
societală, creatoare;
• de a dirija surprinderea problemelor şi dezvoltarea
lor;
• de a dezvolta conţinuturile şi strategiile de asimilare.
2. Competenţa psihopedagogică
Competenţa psihopedagogică este, în opinia lui I. Jinga,
1998, p. 81, rezultanta următoarelor capacităţi:
• Capacitatea de a cunoaşte educabilii şi de a lua în
considerare particularităţile de vârsta şi individuale ale
acestora la proiectarea şi realizarea activităţii instructiveducative;
• Capacitatea de a comunica uşor cu educabilii, de a-i
influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare, în general, şi
pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în
particular;
• Capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţi
instructiv-educative: (formularea şi precizarea obiectivelor,
selecţionarea conţinuturilor, elaborarea strategiilor de instruire,
crearea de situaţii de învăţare adecvate, stabilirea metodelor şi
instrumentelor de evaluare etc.);
• Capacitatea de a evalua obiectiv programe şi
activităţi de instruire, pregătirea educabililor precum şi şansele
lor de reuşită;
• Capacitatea de a-i pregăti pe educabili în vederea
autoeducaţiei şi educaţiei permanente.
3. Competenţa psihosocială şi managerială
Competenţa psihosocială şi managerială este asigurată,
în opinia lui Mitrofan, N., 1988 de:
• Capacitatea de a adopta un rol diferit;
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• Capacitatea de a influenţa uşor grupul de educabili,
precum şi indivizi izolaţi;
• Capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu
ceilalţi;
• Capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu grupul
şi cu indivizii separat;
• Capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi
autoritatea;
• Capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de
conducere.
Competenţa psihosocială şi managerială include şi
capacitatea ofiţerului de a gestiona următoarele relaţii:
• Relaţii de conducere: relaţii democratice; relaţii
autoritare; relaţii îngăduitoare.
• Relaţii de comunicare;
• Relaţii de intercomunicare şi intercunoaştere
profesor-educabil;
• Relaţii socio-afective profesor-educabil, educabileducabil: de respect, de simpatie; de respingere, antipatie; de
indiferenţă.
Relaţiile dintre ofiţeri şi educabili au o serie de
caracteristici:
• Sunt relaţii dintre generaţii diferite;
• Sunt asimetrice, formale, conţinutul lor este influenţat
de felul în care profesorul şi educabilii îşi îndeplinesc
îndatoririle;
• Sunt condiţionate de particularităţile de vârstă şi
individuale ale educabililor;
• Sunt influenţate de trăsăturile de personalitate ale
profesorului.
Condiţia primară pentru a preda un obiect de studiu
este specializarea în domeniul respectiv, adică achiziţionarea
unui mod de gândire specific, dar, pentru a fi cu adevărat
eficient, ofiţerul trebuie să treacă dincolo de acumularea
informaţiilor factuale a unui domeniu de cunoaştere şi să facă
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explicite prin activitatea sa codul şi procedurile fundamentale
cu care operează disciplina pe care o predă.
Construirea competenţelor didactice valorizează
achiziţiile psihopedagogice prin prisma achiziţiilor unei
specializări. Aceasta are loc nu prin însumare, ci prin
combinări complexe ale categoriilor operaţionale didactice cu
acelea de specialitate. Aceste combinări pot fi vizualizate ca
intersecţii ale liniilor şi coloanelor unei matrice ce conţine pe o
coordonată categoriile operaţionale didactice: Proiectarea
demersului didactic, Derularea activităţilor didactice, Evaluarea
rezultatelor învăţări şi o categorie atitudinală vizând
manifestarea reflexivităţii, iar pe cealaltă coordonată
categoriile operaţionale ale specializării în cauză.
Măiestria psihopedagogică şi tactul psihopedagogic au,
de asemenea, un rol deosebit în contextul unei pregătiri
psihopedagogice eficiente.
Măiestria psihopedagogică „reprezintă capacitatea
(dimensiunea) complexă, personală şi specifică a profesorului
de a concepe, organiza, proiecta şi conduce cu competenţă şi
prestigiu, spirit creativ şi eficienţă sporită procesul de
învăţământ, procesul de educare şi instruire a tineretului.”
Tactul psihopedagogic este definit ca „o componentă
a măiestriei psihopedagogice, care se defineşte prin
capacitatea deosebită personală şi specifică a ofţerului de a
acţiona în mod selectiv, adecvat, suplu, dinamic, creator şi
eficient pentru a asigura reuşita actului educaţional, în cele
mai variate ipostaze educaţionale, chiar în cele mai dificile”. El
include o gamă variată de caracteristici ale personalităţii
profesorului: umanismul, iubirea, dragostea pentru copii, spirit
de creativitate, mult calm, multă răbdare, pasiune pentru
profesia de educator, simţul măsurii, ton cald, apropiat şi
optimist, principialitate, obiectivitate, demnitate, supleţe, dar şi
hotărâre, exigenţă şi înţelegere în toate situaţiile actului
instructiv-educativ, relaţii democratice de cooperare, respect şi
ajutor reciproc (Bontaş, I., 2001).
Pe lângă aceste caracteristici, enunţate de Bontaş,
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adăugăm şi alte trăsături şi caracteristici necesare ofiţerului
contemporan eficient: talentul, sociabilitatea, echilibrul,
rezistenţa la situaţii stresante, stăpânirea de sine şi încrederea
în sine, responsabilitatea, perseverenţa în atingerea
obiectivelor propuse, conştiinciozitatea, seriozitatea, simţul
datoriei, disponibilitatea, amiabilitatea, grija şi interesul faţă de
educabili, încrederea în educabili, simţul dreptăţii, autoritatea
reală în faţa educabililor (dobândită prin profesionalism,
moralitate, flexibilitate, consecvenţă, nu impusă prin diferite
forme de constrângere); cunoaşterea, înţelegerea şi tratarea
corectă a educabililor, decenţă, fermitate, coerenţă,
înţelepciune,
perspicacitate,
luciditate,
originalitate,
deschidere, diversitate, toleranţă, permisivitate, carismă,
empatie, blândeţe, voioşie, umor.
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MONUMENTELE ÎNCHINATE EROILOR INTERNELOR ÎN
LUPTA PENTRU MAREA UNIRE
Profesor Gheorghe Constantin
În slujba ţării, păzitori ai ordinii, oamenii Internelor
(poliţişti, jandarmi, pompieri şi din alte structuri) s-au aflat şi se
află într-o continuă stare de mobilizare. Ei veghează, zi şi
noapte, cu modestie, sârguincios, cu devotament, credinţă şi
spirit de sacrificiu pentru odihna liniştită a cetăţeanului, pentru
apărarea vieţii şi avutului său.
De la începutul carierei, ei au acceptat să apere viaţa
altora, sacrificând-o pe a lor. Şi această atitudine, însoţită
permanent de abnegaţie, înseamnă curaj.
Ei - oamenii Internelor – au fost dintotdeauna în slujba
cetăţeanului. În lupta pentru lege şi ţară – un război continuu,
fără armistiţii, fără pace, un război în care au fost mobilizaţi
permanent – unii au căzut. Moartea în misiune i-a ridicat la
statutul de eroi. Ce altceva pot fi pompierii care salvează, la
Bacău, 43 copii dintr-o grădiniţă în flăcări, poliţistul din Brăila
care, organizând o reţea informativă în sprijinul armatei
române în timpul Războiului de Reîntregire Naţională, este
adus în faţa plutonului de execuţie al duşmanului, sau
jandarmul care cade răpus de gloanţele celor fără lege? Cum
poate fi privită fapta jandarmului dintr-un sat ardelean, care,
fără a primi un ordin, a transportat muniţie şi hrană ostaşilor
din prima linie a frontului, la Oarba de Mureş, cea a poliţistului
care a luat apărarea preotului român din Huedin batjocorit de
trupele horthyste, murind împreună cu acesta, sau a celui care
a căzut la graniţă sau în lupta cu focul?
Ei sunt eroii noştri. Pe ei îi cinstim.
“Monumentul a cărui piatră fundamentală se consacră
astăzi - spunea Mihail Pherekyde, ministru de interne, la 11
iunie 1898, la ceremonia aşezării pietrei fundamentale a
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Monumentului Eroilor Pompieri din Bucureşti – va aminti
generaţiilor viitoare sacrificiul eroilor care au căzut pentru a
apăra cinstea steagului românesc, nobila jertfă fără speranţa
de izbândă atunci, dar care sunt astăzi mândria ţării…; privind
acest monument, românii nu vor uita exemplul generos ce l-au
dat pompierii; el va rămâne ca un semn al vitejiei, al
abnegaţiei, al împlinirii de datorie; va spune celor ce vor veni
după voi că nici un sacrificiu făcut pentru ţară nu este inutil;
mai curând sau mai târziu încolţeşte şi rodeşte sămânţa
sănătoasă, va fi un învăţământ pentru toţi: că patria este mai
presus de toate, onorând forma cea mai curată a patrimoniului,
datoria ostăşească; toţi vor spune că aceşti fii ai poporului,
dacă nu printr-o izbândă imediată, dar prin moartea lor,
nebiruiţi în vitejia lor, au arătat cum se asigură neatârnarea
ţării”.
Înţelegând acest lucru, românii au omagiat pe cei care
le-au fost mereu aproape, au compus o istorie nepovestită prin
monumente, plăci comemorative, statui.
Pentru că acum, la 90 de ani de la Marea Unire, istoria
a demonstrat că la “marea faptă” a românilor din 1918, o
contribuţie a avut-o şi sângele vărsat, ne propunem astăzi un
dialog cu monumentele închinate eroilor internelor.
Unele monumente sunt îngemănate cu istoria celeilalte
armate, care apără naţiunea atunci când duşmanul vrea să
treacă hotarul. Este un fapt normal în istoria naţională, pentru
că, în război, Internele, ca şi alte structuri ale societăţii
române, îşi subordonează menirea idealului apărării naţionale.
Cele mai multe monumente sunt creaţii ale unor meşteri
obişnuiţi, dovadă a locului, în societatea civilă, pe care l-a
ocupat şi se străduieşte să-l ocupe omul Internelor, - în
mijlocul cetăţenilor.
În istoria românilor care priveşte “fapta din 1918”,
act de voinţă naţională care a fost receptat în timp ca
“învierea neamului”, sau, cum spunea Nicolae Iorga, ca
reflexul „ideii Daciei româneşti”, Ministrul de Interne a
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acel
fiind
fiind
fost

prezent pe front şi în spatele frontului, susţinând cu toate
forţele şi mijloacele de care a dispus efortul tuturor românilor
pentru împlinirea idealului naţional.
În primii doi ani ai conflagraţiei mondiale, activitatea
Ministerului de Interne s-a desfăşurat prin servicii specializate,
astfel încât să contracareze puternica propagandă favorabilă
intereselor Puterilor Centrale, activitatea de spionaj, pentru
pregătirea informativă a campaniei Armatei Române în
vederea eliberării Transilvaniei şi Bucovinei şi mai ales
organizarea structurilor de poliţie şi jandarmi pentru a
răspunde cerinţelor de război. În primăvara anului 1916 au fost
înfiinţate posturi speciale de jandarmi pentru paza fabricilor de
armament şi a celor care furnizau materiale, de asemenea,
pentru armată; au fost constituite posturi de jandarmi la
trecătorile Carpaţilor.
Toamna anului 1916 a însemnat rezolvarea unor sarcini
deosebite: aprovizionarea şi transportul trupelor româneşti;
strângerea şi depozitarea producţiei agricole; asigurarea
funcţionării industriei pentru front; efectuarea rechiziţiilor
pentru armată; menţinerea ordinii publice în toate localităţile
ţării; apărarea avutului public şi personal; paza contra
incendiilor în zonele petroliere.
Mutarea rapidă a frontului dincoace de Carpaţi şi
stabilirea lui pe Siret, ocuparea completă a Olteniei, Munteniei
şi Dobrogei datorită insucceselor de pe front au modificat şi
sarcinile Ministerului de Interne: mobilizarea populaţiei pentru
organizarea rezistenţei, paza liniilor ferate şi telefonice pentru
evacuarea armatei şi a populaţiei, distrugerea rezervelor, a
sondelor, a rezervoarelor de petrol pentru a nu cădea în mâna
trupelor duşmane, scufundarea în apele Dunării a cerearelor
depozitate în silozurile din porturi. În teritoriul ocupat, poliţia şi
jandarmeria au trebuit să execute ordinele comandamentului
german, ele fiind supravegheate îndeaproape, iar pe frontul
din Moldova au întărit efectivele militare din zonă.
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Vom evidenţia, în cele ce urmează, o parte din
monumentele închinate eroilor Internelor:
Monumentul eroilor din comuna Suharău (Botoşani)
– cruce aşezată pe un postament în trei trepte; întregul
ansamblu a fost realizat din marmură albă, de un meşter
popular, în anul 1923. Monumentul evocă jertfa eroilor
jandarmi căzuţi în luptele purtate pentru eliberarea de sub
dominaţie străină, pentru păstrarea fiinţei naţionale şi
neatârnare. A fost renovat în anul 2001.
Monumentul comisarului de poliţie Alexandru
Popovici. “În timpul operaţiunii duşmane din războiul din
1916-1918” – preciza revista Poliţia modernă din 1936 –
“funcţiona la Brăila – rămas din ordin – ca şef al poliţiei
portului, Alexandru Popovici. În anul 1917, el a fost găsit
vinovat pentru spionaj contra armatelor ocupante, în sensul că,
profitând de funcţiunea sa, trimitea, la Galaţi, armatelor
noastre, informaţiuni cu privire la situaţiunea depozitelor
germane aflate în magaziile portului Brăila; informaţiile, care
constau în nişte notiţe, erau puse în sticle bine închise şi
aruncate pe Dunăre, fiind pescuite apoi la Galaţi, de ai noştri”.
„A fost arestat, judecat de Tribunalul de război german,
condamnat la moarte prin sentinţa din 14 iunie 1917 şi
executat prin împuşcare în ziua de 22 iulie a aceluiaşi an, la
marginea oraşului Brăila, lângă cimitirul Sfânta Vineri, unde a
şi fost înmormântat” – notează revista menţionată.
Monumentul a fost vernisat la 27 mai 1993.
Placa comemorativă a poliţiştilor din „Prefectura
Poliţiei Capitalei”, fixată în cadrul unei ceremonii desfăşurate
la 18 februarie 1923. “Slujbaşii Prefecturii Poliţiei Capitalei –
declara, cu acest prilej, generalul Eracle Nicoleanu – au fost
printre cei dintâi, care au răspuns chemării, unii alergând sub
cutele drapelului glorios, iar ceilalţi, rămânând la postul lor
spre a-şi îndeplini cu aceeaşi râvnă şi abnegaţie îndatoririle.
Preamărind pe cei dintâi, care au înfruntat cu vitejie moartea,
aşezământul acesta poate fi mândru de ei. Dânşii şi-au făcut
cu prisosinţă datoria, jertfindu-şi viaţa, în convingerea că
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numai astfel un popor are dreptul de a trăi şi a însemna ceva
în istoria omenirii”. Pe placa de onoare, în rândurile eroilor
“Morţi pentru patrie” (1916-1918) sunt înscrise mai multe
nume, în frunte cu inspectorul de poliţie Ion Poenaru Bordea,
mort în 1916, în Războiul pentru Reîntregirea Neamului.
Placa a fost refăcută în ultimii ani, adăugându-se şi
numele celor căzuţi în misiune între anii 1953-1996.
Monumentul eroilor jandarmi buzoieni
Se află în curtea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Buzău şi este alcătuit dintr-o cruce aşezată pe un piedestal în
formă dreptunghiulară. Pe placa din marmură albă se află
inscripţia: “Eroilor jandarmi buzoieni: plt. maj. Pascu
Gheorghe, 1918, plt. maj. Vlase Petre, 1918, sergent Preda
Chiriţă, 1918”. Cei trei subofiţeri au făcut parte din Compania
de Jandarmi Buzău, unitate care, în timpul luptelor desfăşurate
la curbura Carpaţilor, a facilitat, prin propriul sistem de
informaţii, o bună cunoaştere a zonei, deplasarea trupelor
române, replierea şi retragerea acestora pe drumuri sigure,
evitându-se încercuirea lor de trupele germane. La 26
noiembrie 1916, în momentul în care trupele germane se aflau
la 15 km de oraşul Buzău, compania de jandarmi s-a retras
spre Moldova, cei trei subofiţeri fiind luaţi prizonieri.
Monumentul eroilor din comuna Scurteşti (Buzău).
Este o cruce aşezată în 1926, pe care scrie: “Acest monument
s-a ridicat de jandarmi”, subliniind, aşa cum a remarcat
ministrul de interne Constantin Sărăţeanu, că “în zilele de
încercare prin care treceau, la oraş ca şi la sate, în spatele
frontului, jandarmii au dat dovezi de virtuţi tot aşa de mari ca şi
pe front”.
Monumentul eroului jandarm Nicolae Marcu,
amplasat la intersecţia şoselei Reşiţa-Anina cu drumul care
duce la pepiniera Ocolului Silvic Reşiţa. Ridicat prin grija
autorităţilor locale chiar în anul 1919, monumentul are o placă
de metal pe care este inscripţionat următorul text: “Această
cruce s-a ridicat în amintirea eroului jandarm şi răposatului în
Domnul, Nicolae Marcu, carele în zilele de mărire ale neamului
176

românesc a căzut în lupta avută în acest loc cu o ceată de
tâlhar în 1/14 iunie 1919...”.
Monumentul
eroilor
jandarmi
din
comuna
Independenţa, judeţul Galaţi. Aflat în faţa şcolii, reaminteşte
de jertfa unor jandarmi din localitate: plutonierul Sotrocan
Gheorghe, mort în 1917 şi sergentul Mititelu Radu, mort în
1922.
Placa comemorativă de la Târgu-Jiu evocă rezistenţa
eroică a populaţiei oraşului la 14 octombrie 1916, împotriva
trupelor invadatoare ale Puterilor Centrale. Semnificativă, în
context, a fost acţiunea subcomisarului de poliţie Ioan Poplian
din localitate, care a organizat rezistenţa „la porţile oraşului”,
cu ajutorul populaţiei civile, al cercetaşilor şi al sergenţilor din
oraş.
Monumentul eroului jandarm din Sovata (Mureş).
Este închinat caporalului Florea Constantin, din Compania de
Jandarmi Mureş, “căzut victimă a datoriei, fiind omorât de
terorişti secui în ziua de 31 martie 1917”. Erau cei care se
împotriveau dorinţei generale a românilor din Transilvania de a
se uni cu România.
Monumentul eroilor jandarmi Vasile Stroia şi Ioan
Moldovan - reaminteşte de asasinarea celor doi, în localitatea
Viişoara (Mureş), de către elemente ostile Actului Unirii
Transilvaniei cu România, în timp ce distribuiau ordinele de
mobilizare ale Armatei Române.
Statuia „Victor Deleu”, din Zalău reprezintă un erou
din „generaţia Marii Uniri”. El a făcut mari servicii Poliţiei
Române, între 1918-1920, în calitate de secretar general la
Resortul de Interne din cadrul Consiliului Dirigent şi, în 1929,
când a elaborat proiectul Legii de organizare şi funcţionare a
Poliţiei Române.
Monumentul eroilor din Cimitirul Eroilor din
Fălticeni a fost ridicat spre recunoştinţă faţă de eroii grăniceri
din localitate, căzuţi în anii 1916-1918.
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Monumentele au încorporată încărcătura gândului bun,
frumoasa aducere aminte a jertfei pentru lege şi ţară. „Piatra
aceasta (placa comemorativă fixată pe Prefectura Poliţiei
Capitalei – n.n.) – preciza, în finalul discursului său la
festivitatea care a avut loc la 18 ianuarie 1923, ministrul de
interne, generalul Arthur Văitoianu – trebuie să fie socotită ca
o icoană, nu numai pentru că ea cuprinde numele acestea, de
acum în veci cunoscute, dar pentru că vă aminteşte că mai
sunt morţi necunoscuţi, ..., care au contribuit a face servicii
poliţiei”.
--Cărţile sau articolele care au apărut până acum, pe
această temă, ne îndeamnă spre căutare. Este de datoria
fiecăruia dintre noi, a fiecărui post de poliţie, de jandarmi,
pompieri sau poliţie de frontieră de a căuta, în zonă, date şi
urme care consemnează jertfa pentru neam şi lege a celor
care, indiferent de vicisitudinile timpului, de criticile
neîntemeiate, au asigurat cetăţeanului siguranţa vieţii.
Monumentele intră, de fapt, în dialog continuu cu noi, urmaşii.
Nu trebuie să-i uităm pe eroii noştri. Să ne descoperim sau să
ne oprim o clipă la monumentul care aminteşte de faptele
oamenilor Internelor şi să le privim cu pioasă admiraţie pentru
ceea ce au făcut ei în menţinerea trăiniciei româneşti.
Îngrijirea monumentelor şi a mormintelor eroilor
înseamnă nu numai un gest de recunoştinţă naţională, ci şi o
operă de educaţie pentru generaţia actuală şi cea viitoare.
„Morţii nu mai pot vorbi şi nu se mai pot bucura de rostul jertfei
lor” – preciza cel care avea să devină patriarhul Miron Cristea,
în anul 1919, într-un “Apel” la înfiinţarea Societăţii “Mormintele
eroilor căzuţi în Război” -, „dar cei vii, care se bucură de
lumina libertăţii, care în rândul întâiu cei sacrificaţi ne-au dat-o,
se cuvine să preţuiască această jertfă supremă: Moartea
pentru binele tuturor”.
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PAZĂ ŞI ORDINE
ÎN BUCUREŞTII DE ODINIOARĂ
Profesor Ionel Zănescu
Muzeul Municipiului Bucureşti
Până pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea paza şi
ordinea în Bucureşti, era asigurată de marele agă, marele
căpitan de dorobanţi şi de alţi dregători domneşti.
În cursul acestui secol şi la începtul veacului următor,
oraşul Bucureşti avea o populaţie densă şi cu o mare
fluctuaţie. Din izvoarele narative şi documentare rezultă că de
la 30.000 locuitori cât trebuie să fi fost în vremea domniei lui
Constantin Brâncoveanu, populaţia crescuse spre mijlocul
secolului al XVIII-lea în jurul cifrei de 40.000, cu toate
epidemiile, calamităţile şi războaiele din acea epocă. Ritmul de
creştere a acestei populaţii a fost influenţat de războaiele rusoaustro-turce desfăşurate pe teritoriul oraşului şi în împrejurimi,
şi de numeroasele calamităţi inerente acestora: jafuri, incendii,
distrugeri şi epidemii. În timpul acestor războaie, o bună parte
din populaţie, mai ales cei înstăriţi, părăseau oraşul; în schimb,
în perioada postbelică, numeroşi locuitori se stabileau aici,
venind din mediul rural şi de peste hotare. Poruncile domniei
din 1776, 1784 şi 1800 arată extinderea oraşului prin „faceri de
case afară de hotar şi venirea ţăranilor la oraş prin spargeri de
sate”, care împiedicau autorităţile locale de a mai asigura în
bune condiţii aprovizionarea cu alimente şi lemne de foc, de a
mai menţine igiena publică şi de a mai stăvili furturile, jafurile şi
crimele ce se înmulţiseră. Măsurile luate de Alexandru
Ipsilanti, prin fixarea marginilor oraşului cu cruci mari de piatră
şi cu garduri înalte de lemn, au fost continuate, atât în ultimele
decenii ale secolului al XVIII-lea cât şi la începutul veacului
următor, prin instalarea unei paze şi a unui control riguros
asupra celor care intrau şi ieşeua din oraş.
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La toate acestea se adăugau frământările izvorâte din
nemulţumirile şi samavolniciile unor domni fanarioţi şi a
dregătorilor acestora. Toate aceste cauze şi efecte, au dus la
sporirea numărului de slujitori şi slujbaşi ai administraţiei
locale. Sporesc astfel, slujitorii cu numele de arnăuţi, care
păzeau Curtea domnească şi zona adiacentă, a celor care
făceau parte din steagurile marelui agă şi ale marelui vornic.

Alexandru Vodă Ipsilanti (1786-1788)
după o firmă în ulei din Viena (sec. al XVIII-lea)
Apariţia unei adevărate birocraţii, fenomen tipic al
societăţii moderne, se vădeşte în ierarhizarea aparatului
funcţionăresc al epitropiei. Marele agă sau şeful poliţiei se
preocupa îndeosebi de strângerea fondurilor centralizate la
„Casa pavelelor”, a cişmelelor şi a felinarelor. Unul din
funcţionarii cei mai importanţi era polcovnicul de poduri sau
polcovnicul de târg, care era însărcinat cu supravegherea
aspectului general al oraşului, al străzilor şi păzirea liniştii
publice. Obligaţia era aceea de a priveghea „de să păzeşte
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orânduiala narturilor, priveşte a nu se întâmpla atamii,
gâlcevuri, murdalâcuri aruncate prin uliţi, poduri stricate ca să
se dreagă, noroiurile şi gheaţa să se ridice, cum să se ştie mai
întâi ce se mişcă prin târg şi ce se vorbeşte şi ce adunări se
face prin cafenele şi cârciumi”.
Instituţia domniei era cea care controla – prin Divanul
domnesc – cum sunt respectate aceste reguli de pază, ordine
şi linişte. În anul 1786, vodă Mavrogheni, prin pitac către vel
spătar, hotărăşte ca Târgul Oborului de la capul podului să se
facă marţea şi vinerea, şi porunceşte să i se facă foişor ca să
meargă şi el să asculte pe oamenii din afară şi să-i întrebe
dacă sunt mulţumiţi sau nu cu ispravnicii şi cu zapcii care-i
cârmuiesc. El spera, în acest mod, să vadă dacă slujbaşii
domniei îşi făceau datoria şi dacă poruncile venite de la centru
erau respectate întocmai.
O altă măsură, a domniei, se referea la interzicerea
circulaţiei pe timp de noapte pe uliţele oraşului. De fapt,
străzile odată cu căderea serii erau cuprinse de o beznă totală.
Populaţia se închidea seara în locuinţe şi numai cei din clasele
avute, puteau ieşi, datorită faptului că erau însoţiţi de ostaşi
înarmaţi şi de purtători de făclii, care erau numiţi la noi
masalagii.
În anul 1796, vodă Alexandru Mavrogheni, fiind înştiinţat
că în preajma scaunului domniei sale se întâmplă multe
nelegiuiri noaptea, dă poruncă lui vel aga ca logofeţii şi vătaşii
Agiei, din când în când, în taină, noaptea târziu, să facă câte o
cercetare prin mahalalele oraşului şi pe oricine va găsi în oraş
umblând hai-hui fără nici un căpătâi, pe loc să fie arestat şi
dus la Agie şi cercetat.
Acelaşi domnitor, a dat poruncă pentru desfiinţarea
strigării de către caraula de noapte a sloganului: „te văd, te
văd!”
Vodă Moruzi văzând că deşi paznicii de noapte au fost
sporiţi ca număr, totuşi furturile, tâlhăriile şi omorurile în
Bucureşti s-au înmulţit. Doritor a şti pricina, singur începe
cercetarea cauzei. Astfel s-a convins, că cei însărcinaţi cu
181

paza pe timpul nopţii, fie stăteau pitiţi prin cârciumi, fie strigau
aiurea „te văd, te văd!”, fără să vadă pe cineva. Mai mult, a
constatat că unele caraule erau ţinute ca slugi la casele
zapciilor şi a altor mărimi de la Agie. Rezultatul a fost un pitac
domnesc ferm cu privire la paza şi liniştea oraşului.

Alexandru Vodă Moruzzi (1793-1796; 1799-1801)
litografie sec. al XIX- lea
Un rol important îl aveau şi cei care păzeau intrările în
oraş, pe la barierele desemnate de domnie. Pitacul domnesc,
din 27 martie 1796, grăia astfel: „de câte ori unul din străini va
intra în oraşul scaunului Domniei mele pentru aliveriş sau alte
trebuinţe, să-l dea în ştirea spătăriei sau agiei spre a cerceta;
de-l va dovedi că a intrat furiş, de îndată să-l bage la temniţă şi
făr de nici o judecată să-l ţie pe timp de un an, mângâindu-l şi
cu 50 de lovituri la şezut”.
Noroaiele şi băltoacele de prin uliţele bucureştene, a
determinat să se ia măsuri de podire a acestora cu bârne de
lemn. Agia, împreună cu cei patru epitropi, conduşi de un
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vornic şi plătiţi de către stat, avea îndatorirea de a întreţine
podurile şi pavelele, dar şi obligaţia să „întreţină circulaţia
lesnicioasă şi pentru pedeştrii şi pentru trăsuri”. Dar cum
străzile şi uliţele erau înguste şi pline de căruţe, trăsuri şi
trecători, nu o dată se întâmplau accidente. De aceea încă din
martie 1787 s-a dat un pitac domnesc care porunceşte vizitiilor
ca nu cumva „cu blestemata fire a lor când e învălmăşeală să
dea nebuneşte năvală, ci să aştepte cu încetul şi la pas”.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea modernizarea societăţii
româneşti era vizibilă şi în emanciparea moravurilor, o dată cu
pătrunderea manierelor, vestimentaţiei şi culturii occidentale.
Era în acelaşi timp şi o renegare a tradiţiei orientale, legată de
stăpânirea otomană, şi o apropiere de spiritul occidental. În
locul cafenelelor tradiţionale, unde, pe divane de pluş roşu,
cafegiul în şalvari şi cu fes îşi servea clientul din filigene, au
luat naştere localuri tipic europene, cu biliard şi mese de joc,
unde cei adunaţi discutau cu aprindere problemele politice ale
vremii. Asemenea adunări stârneau îngrijorarea Agiei, dar şi a
domniei. Astfel, Alexandru Ipsilanti, la 13 martie 1797, dădea
pitac prin care interzicea deschiderea de noi cafenele „fiindcă
– motiva acesta – înmulţirea cafenelelor nu este politiei
acesteia şi obştei de nici un folos, ci încă unul de stricăciune”.
Interdicţii asemănătoare se refereau la jocurile de cărţi şi de
noroc, dar şi la chefurile din cârciumi, pentru a „nu mai petrece
nimeni noaptea”.
Niciodată teroarea poliţienească n-a produs mai multă
spaimă şi groază în vremea de pomină a căpitanului Costache
Chihaia, poreclit „chiorul”, din serviciul Agiei bucureştene.
Căpitanul Costache n-a fost un vis sau o legendă, ci o realitate
care, în generaţiile trecute, a lăsat urme vindecate cu multă
greutate. Era de ajuns să i se rostească numele ca lumea să
intre în panică şi să-şi piardă cumpătul. Apariţia lui pe vreo
uliţă de mahala mai ales noaptea, făcea ca negustorii să-şi
tragă în grabă obloanele şi să-şi zăvorască uşile, iar paşnicii
gospodari să urmărească pe după garduri trecerea lui.
183

Activitatea sa în serviciul bucureştean a început în
1824, dar teribila sa faimă s-a accentuat prin 1836 şi mai ales
în jurul anului 1840, pe vremea când şef al poliţiei din
Bucureşti era fostul mare logofăt Manolache Florescu.
Costache Chiorul, cum era mai bine cunoscut la vremea
sa, ca şeful dorobanţilor agieşti, n-a fost decât un sinistru tip
de poliţist samavolnic şi hrăpăreţ, care reuşise să dea numelui
său echivalenţa unui strigăt de groază. Faima sa pătrunsese
deopotrivă între negustori şi mahalagii paşnici şi cinstiţi ai
Bucureştilor, ca şi între vagabonzii, borfaşii şi tâlharii de toate
categoriile, care jecmăneau sau jefuiau la drumul mare.

Căpitanul Costache împrăştie groază pe străzile oraşului,
desen de pictorul V.Velisaratu
În această vreme Costache Chihaia era comandantul
dorobanţilor agieşti, adică al corpului de slujbaşi de poliţie – 50
la număr – care asigura ordinea şi paza în capitala ţării. Timp
de 26 de ani, el a fost biciul de foc şi urgia unei populaţii
înspăimântate şi terorizate până dincolo de marginile răbdării.
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Deşi s-a bucurat de o tristă faimă, care s-a prelungit
multă vreme după ce ieşise din actualitate, faptele căpitanului
se cunosc mai puţin. A rămas însă de pomină „sistemul” sau
metoda de a face cercetări, gama variată a mijloacelor de a
schingiui ca să oblige mărturisirea convenabilă.
Episodul geamalei este pitoresc şi sugestiv. Geamala
era un joc românesc cu caracter tradiţional şi consta dintr-o
momâie de femeie, înaltă de trei stânjeni, având două feţe,
înlocuite cu câte o oglindă mare peste care atârnau panglici, şi
care juca după cântecul lăutarilor, mişcată de un om care era
în interiorul ei.
Jocul fusese oprit, odată cu punerea în aplicare a
Regulamentului Organic, printr-un afiş special. Cu toată
asprimea legilor, veselii privitori din Dealul Spirii, târâţi de
bucuria ce le făcea acest joc, se înghesuiau cu mic cu mare
împrejurul geamalei. Pe când jocul era în toi, apărea căpitanul
Costache cu dorobanţii lui. Din goana calului, împărţea lovituri
cu gârbaciul, în urma lui şi al dorobanţilor rămâneau copii
călcaţi, obrazuri tăiate de bici, urechi crăpate, fără ca un singur
glas să îndrăznească a striga acele cruzimi.
Jefuitorii şi tâlharii aveau la Agie un tratament special:
bătaia cu gârbaciul. Acesta era argumentul cel mai
convingător, nu ca să scoată mărturisirea adevărului, ci ca să
indice locul unde a fost ascunsă prada. Ceea ce interesa pe
omul lui vel-agă era să afle unde sunt ascunşi banii şi
obiectele jefuite, dar nu pentru a fi înapoiate celui păgubit.
Chihaia chiorul lua „sculele”, adică obiectele de preţ jefuite,
banii ieşiţi din jaful recent şi din cele vechi şi-l făcea scăpat pe
pungaş.
În sistemul poliţist a căpitanului Costache, percheziţiile
domiciliare ocupau un loc important. Ele erau prilej de însuşire
a unor lucruri de folos pentru necesităţi proprii, mai ales când
se căutau obiectele jefuite. O asemenea percheziţie o
povesteşte poetul progresist Cezar Bolliac: „La 1839, fiind
Manolache Ghica vornic şi Manolache Filipescu agă, poliţia,
fără diplomaţie pe atunci, mi-a călcat casa, au strâns toate
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hârtiile de orice natură, scrise şi nescrise, le-au băgat în ladă
şi au plecat cu dânsele fără mai multe fasoane”. În timpul
revoluţiei de la 1848, Căpitanul Costache a slujit cu acelaşi
devotament vechiul regim, alergând ca un nebun pe străzile
Capitalei pentru a băga groaza în mulţime. Acest copoi
poliţienesc, avea să fie păstrat în amintirea generaţiilor ca un
om fără inimă şi fără judecată, a cărui faimă i-a trecut numele
peste timp.

Hoţ în obedji la drumul mare, stampă sec.al XIX-lea
În capitală funcţiile echivalente prefectului de poliţie de
mai târziu erau îndeplinite de marele agă pentru centrul
oraşului şi de marele spătar pentru mahalale mărginaşe. Dacă
la început atribuţiile marelui agă erau limitate, pe parcurs
acesta a dobândit altele noi, precum, stabilirea preţurilor
mărfurilor de larg consum, supravegherea şi stingerea
incendiilor, dreptul de a judeca pricinile iscate între orăşeni,
legate de dreptul de proprietate asupra locurilor, caselor şi
prăvăliilor. Întru-cât pentru buna administrare a oraşului era
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nevoie şi de alte măsuri, care ar fi depăşit pe marele agă,
domnia a numit un al doilea dregător, pe marele spătar.
Acestuia îi revenea şi se bucura de drepturi egale cu ale
marelui agă, ca de exemplu: securitatea orăşenilor prin străjile
care erau stabilite la ieşirile din oraş şi pe poduri, prevenirea şi
combaterea incendiilor, luminarea principalelor străzi, controlul
persoanelor străine în trecere prin oraş, îndeplinirea poruncilor
domneşti, stârpirea hoţilor şi haiducilor etc.
Aceşti dregători urmau de asemenea să ia măsuri
pentru aprovizionarea oraşului cu mărfuri de larg consum,
delimitarea hotarului vetrei oraşului, organizarea corvezilor
pentru beilic şi pentru curăţenia oraşului.
Fiecare dintre aceşti dregători aveau în subordonare o
întreagă armată de slujitori cu diferite denumiri şi atribuţii:
lefegii, seimeni, vânători, dorobanţi, poteraşi. Ei erau puşi sub
comanda unui căpitan sau polcovnic, îndeplinind operaţiile de
poliţie şi de combatere a incendiilor. În afara celor doi
demnitari menţionaţi, din 1794, mai exista şi epistatul armăşiei,
subordonat celor doi, care avea în sarcina sa urmărirea
faptelor penale de pe cuprinsul întregului oraş.
Era începutul unui aparat poliţienesc transferat asupra
unor dregători al căror nume amintea de instituţiile mai vechi:
zapcii, ceauşi, başi-buzucii etc. Totuşi, în secolul al XVIII-lea
încă mai răsuna grav în liniştea şi întunericul profund al nopţii
glasul vechiului străjer medieval, ce avertiza: „te văd, te văd!”.
În timp de război sau răzmeriţă, siguranţa publică era
asigurată de caraule formate din 10-15 străjeri care cutreierau
uliţele şi mahalalele bucureştene.
În timpul administraţiei militare ruse din Bucureşti în
cursul războiului ruso-turc din anii 1806-1812 apare, ca
instituţie aparte, Comitetul sau Poliţia, care avea iniţial ca
sarcină recenzarea caselor pentru cartiruirea trupelor ruse.
Odată cu înfiinţarea poliţiei s-a procedat şi la împărţirea
administrativă a oraşului în „boiele” sau culori, numite ulterior
„văpsele”. Crearea poliţiei a iritat pe marele agă, care-şi vedea
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stingherite atribuţiile. Instituţia a fost desfiinţată în 1812 pentru
a reapare în 1820 sub denumirea de Casa poliţiei.
Din 1831, începe să funţioneze Sfatul Orăşenesc, care
printre alte sarcini, avea şi rolul de a controla abuzurile
poliţieneşti, grija de închisori şi de liniştea obştească. La
Bucureşti, şef al poliţiei rămânea tot marele agă, având în
subordine pe comisarii celor cinci culori sau plăşi ale oraşului
şi 10 dorobanţi călări. În general, atribuţiile Poliţiei rămân
aceleaşi ca şi mai înainte: supravegherea străinilor şi a
servitorilor, stârpirea hoţilor din mahalale, asigurarea liniştii pe
timpul nopţii, prevenirea incendiilor, urmărirea delicvenţilor şi
aducerea lor în faţa legii.

Tribunalul Criminalicesc al Ţării Româneşti,
înglobat în Hanul lui Manuc
Acelaşi Regulament Organic, adoptat de Obşteasca
Adunare a Munteniei, în 1831, prevedea ca slujitorii diferitelor
dregătorii precum şi toţi funcţionarii spătăriei să fie desfiinţaţi şi
înlocuiţi prin dorobanţi călări şi pedeştrii, revenindu-se la o
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veche instituţie militară românească ce data din secolul al XVIlea.
Angajaţi pe o perioadă de 3 ani, în trei schimburi, ei
aveau următoarele atribuţii stabilite de Agie: paza celor 10
bariere ale oraşului, ordinea în pieţe şi locuri publice, evidenţa
străinilor şi a oamenilor fără căpătâi şi fără meserie, precum şi
de a „propi toate relele ce sunt împotriva răpaosului sălăşuitor
oraşului”, cum însăşi glăsuia documentul. Pentru temniţele
oraşului Bucureşti erau alocaţi 11 dorobanţi dintre care un
căpitan.
Tot în Regulamentul Organic se stabilea şi reşedinţa
Agiei sau Poliţiei bucureştene, care urma să fie în casele din
spatele hanului lui Manuc, pentru a căror reparaţii se alocase
şi suma de 22.500 lei. Aceste prevederi nu au fost respectate
şi Agia şi-a avut sediul între anii 1831-1834 în casele
comandirului de roată de pompieri Constantin Racoviţă, situate
în zona Zlătari. În anii următori, 1834-1839, Agia s-a mutat în
casele maiorului Nicolae Fălcoianu, de la poalele Dealului
Mitropoliei, în mahalaua Sf. Nicolae din Prund. De-abia în
1839 Agia a reuşit să obţină un local propriu, prin cumpărarea
unui rând de case, aparţinând spătarului Costache Ghica
lângă podul Mihai Vodă, în apropierea Dâmboviţei. În această
casă, din mahalaua Sf. Ilie Gorgani, a fost şi sediul
„Tribunalului poliţienesc” şi „Comanda de foc” a pompierilor. În
faţa acestei clădiri, s-a instalat şi un foişor de foc din lemn,
spre a servi ca observator în caz de incendiu. Localul Agiei
bucureştene cu turnul de observaţie este reprezentat de
pictorul francez Michel Bouquet la 1840 în Panorama
Bucureştilor văzută de la Curtea Arsă. În aceste case,
cumpărate de la Costache Ghica, Agia şi-a avut reşedinţa
până la 1864.
În ceea ce priveşte instituţia judecătorească, Înaltul
Divan era instanţa supremă a ţării. Aceasta îşi ţinea şedinţele
la, început în casele clucerului Costache Ştefănescu de pe
Podul Mogoşoaiei, în apropierea Palatului domnesc unde era
găzduită totodată şi Logofeţia Dreptăţii. Celelalte instanţe
189

judecătoreşti lucrau pe aceeaşi uliţă în casele răposatei
boieroaice Anica Dezboaica, ulterior transformate şi devenite
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sediul „Jockey
clubului” frecventat de protipendada bucureşteană.
În 1830 nevoia de a reuni toate autorităţile judecătoreşti
la un loc, a silit statul să cumpere casele marei vornicese
Smaranda Manu de la capătul Podului Caliţiei (azi Calea
Rahovei), în apropierea Dâmboviţei, faţă în faţă cu biserica
Domniţa Bălaşa.
Abia începând cu domnia lui Alexandru Ion Cuza,
putem vorbi de existenţa unor instituţii cu atribuţii bine definite,
cu această ocazie făcându-se şi separaţia puterilor în stat. Tot
de acum vom avea şi codexuri de legi penale şi civile, în pas
cu noile prefaceri aduse de epoca modernă ce îşi face apariţia
şi la noi în Principate.
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SITUAŢIA POLITICĂ INTERNĂ DIN ŢĂRILE ROMÂNE
ÎN AJUNUL UNIRII PRINCIPATELOR
Prof. univ. dr. Nicolae Ciobanu
După revoluţia din anii 1848-1849, niciun moment politic
sau o acţiune socială nu putea să nu aibă între obiectivele sale
problema Unirii într-o singură ţară a Munteniei şi Moldovei. Cu
tot statutul lor de ţări aflate sub suzeranitate otomană şi
protectorat rusesc, orice acţiune culturală politică sau socială
aborda, din ce în ce mai deschis, necesitatea Unirii, la o laltă,
a celor două Principate1.
Problema revendicărilor românilor, atât în ceea ce
priveşte Unirea, cât şi în înfăptuirea reformelor democratice
s-a pus, din ce în ce mai mult, şi pe plan internaţional fiind tot
mai prezentă în preocupările marilor puteri europene (Anglia,
Austria, Franţa, Rusia, Turcia, Sardinia şi Piemontul, Prusia)2.
Cu prilejul Războiului Crimeei (1853-1856), al cărui pretext
invocat de Rusia era stăpânirea „Locurilor Sfinte” (Ierusalim şi
Bethleem), al cărui motiv adevărat era însă dorinţa cercurilor
ţariste de a pune stăpânire pe strâmtori (Bosfor şi Dardanele)
şi astfel, să ajungă la Constantinopol (Istanbul), asigurându-şi
totodată ieşirea la „mările calde” conform prevedrilor
Testamentului ţarului Petru I (1682-1721).
Războaiul a izbucnit în anul 1853, prin ocuparea de
către armatele ruse a Principatelor Române, în scopul de a
ajunge la Dunăre. Principalul teatru de operaţii urma să fie
spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră, unde forţele francoengleze şi debarcaseră3.
Din cauza bolilor însă, în special a frigurilor (în zonă
erau numeroase bălţi), dar şi pentru că aliaţii Imperiului
Otoman, apreciau că este mai bine ca ostilităţile să se
desfăşoare pe teritoriul Rusiei, teatrul de acţiuni militare a fost
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mutat în Crimeea4. În aceste condiţii armatele ruse au fost
nevoite să se retragă de pe teritoriul Ţărilor Române.
În locul armatelor ruse, pe teritoriul Ţărilor Române, au
sosit armatele austriece (în baza unui tratat încheiat cu
Imperiul Otoman în anul 1854 la 1 iunie), chipurile să asigure
Principatele Române împotriva extinderii războiului pe teritoriul
lor5, în realitate însă cu gândul ascuns de a păstra (dacă va fi
posibil şi condiţiile internaţionale vor fi favorabile), teritoriul
Ţărilor Române de către Austria.
Războiul din Crimeea s-a încheiat cu înfrângerea
armatelor ruse, ţarul Rusiei (Alexandru al II-lea 1855-1881)6
fiind nevoit să încheie pace. Tratatul de pace dintre Rusia pe
de o parte şi Imperiul Otoman, Franţa şi Anglia pe de alta, s-a
semnat la Paris, la 30 martie 1856.
Importanţa Tratatului semnat la Paris (martie 1856),
pentru Principate, constă în faptul că a înlăturat protectoratul
rusesc asupra Principatelor Române, ele rămânând în
continuare sub suzeranitatea Porţii Otomane, având garanţia
marilor puteri europene. De asemenea, Regulamentele
organice din cele două Principate urma să se modifice în
conformitate cu dorinţele locuitorilor din cele două Ţări
Române.
În acest scop, era necesar să se constituie în fiecare
Principat, câte un „Divan ad-hoc”7, reprezentând toate clasele
sociale. Propunerile formulate de cele două Divanuri Ad-hoc,
urmau să fie examinate de către marile puteri europene, iar
hotărârea lor urma să fie materializată într-o Convenţie care
urma să se încheie tot la Paris.
În perioada constituirii şi consultării Divanurilor ad-hoc,
Principatele urma să fie conduse de câte un caimacam
(locţiitor de domn), aceasta deoarece, domnitorii care
conduseseră până atunci Principatele (Barbu Ştirbei în Ţara
Româneasă şi Grigore Ghica în Moldova) fuseseră numiţi de
către Înalta Poartă pe un termen de şapte ani şi termenul
tocmai expirase.
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Alte prevederi importante pentru Principate, prevăzute
în Tratatul din 1 martie 1856 de la Paris, erau: libertatea
navigaţiei pe fluviul Dunărea, neutralitatea Mării Negre şi
restituirea de către Rusia către Moldova a părţii de sud a
Basarabiei (Judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad).
Îndată ce autorităţile din Principate au primit înştiinţarea
cu privire la hotărârile Tratatului de la Paris, din martie 1856,
au iniţiat măsurile ce se impuneau pentru organizarea
alegerilor care să desemneze membrii Divanurilor ad-hoc8.
În aceste condiţii, curentul favorabil unirii celor două
Principate, în frunte cu o serie de revoluţionari ai anilor 19481849, a început să se organizeze în vederea alegerilor pentru
cele două „Divane”. Astfel la Iaşi şi la Bucureşti în cursul verii
anului 1856 s-au constituit „Comitete Centrale Unioniste”, care
au ţinut o strânsă legătură între ele. Totodată, în centrele
ţinuturilor şi judeţelor din cele două Principate s-au constituit
Comitete Unioniste care ţineau o strânsă legătură cu
Comitetele Centrale Unioniste din cele două capitale faţă de
care se subordonau9.
Atmosfera generală era favorabilă Unirii, în afară de o
minoritate nesemnificativă formată din marii latifundiari (boieri)
din Moldova, ostili unirii.
Prin Unire toată lumea, de bună credinţă, vedea putinţa
propăşirii politice, formarea unui stat mai puternic, câştigarea
în perspectivă a independenţei. Unirea constituind temeiul
viitoarei Dacoromânii, cuprinzând între hotarele ei pe toţi
românii10.
În afara propăşirii generale politice ca stat, fiecare
clasă, fiecare categorie socială avea în atenţie rezolvarea unor
doleanţe specifice. Ţărănimea care constituia majoritatea
populaţiei Principatelor aştepta împroprietărirea şi mai ales
desfiinţarea clăcii; burghezia urmărea creşterea rolului ei în
economia ţării şi implicit sporirea rolului său în viaţa politică a
ţării; boierimea (adeptă unirii) urmărea menţinerea statutului
de pătură conducătoare a societăţii.
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În ceea ce priveşte atitudinea forţelor externe (de fapt a
marilor puteri), aceasta era de asemenea diversificată.
Imperiul Otoman se opunea Unirii principatelor fiindcă simţea
că Muntenia şi Moldova unite vor putea avea altă putere şi o
altă autoritate, nu vor putea fi tratate ca până atunci şi mai ales
vor face totul pentru obţinerea independenţei politice, situaţie
în care Înalta Poartă, va pierde o serioasă bază de
aprovizionare cu materii prime dar mai ales bunuri alimentare.
Austria era conştientă de faptul că odată unite, Principatele vor
constitui un punct de atracţie pentru românii transilvăneni,
care, vor dori la rândul lor să se unească cu fraţii lor. Anglia
iniţial s-a pronunţat (la Congresul din martie 1856 de la Paris),
prin reprezentantul său Harold Temperley pentru Unirea celor
două Principate. Ulterior, a luat o atitudine ostilă Unirii
deoarece se temea că prin aceasta va slăbi şi mai mult
Imperiul Otoman şi aşa şubred considerat „omul bolnav al
Europei”, şi astfel va face jocul Rusiei, aceasta pe de o parte.
Pe de alta pierdea o serie de materii prime care prin
intermediul Imperiului Otoman ajungeau în manufacturile
engleze. Franţa ne sprijinea deoarece principiul naţionalităţilor
constituia o trăsătură dominantă a politicii europene a
împăratului Napoleon al III-lea (1808-1873)11, dar şi pentru
faptul că socotea că existenţa unui stat puternic la gurile
Dunării va constitui un punct de sprijin al expansiunii franceze
în zona sud-est europeană. Şi nu în ultimul rând existenţa unor
afinităţi şi legături cu Principatele Române. Apoi, o serie de
personalităţi reprezentative ale opiniei publice franceze, între
care amintim pe Jules Michelet, Edgar Quinet, Paul Bataillard
şi mulţi alţii, luaseră atitudine categorică, în scris, în favoarea
unirii românilor12. Rusia se pronunţa, la rândul său, pentru
unire deoarece aceasta ar fi dus la slăbirea puterii Imperiului
Otoman, duşmanul său tradiţional. Totodată factorii de decizie
politică ai Rusiei sperau că exemplul Principatelor române va fi
un mod de încurajare a popoarelor creştine în Balcani aflate
sub dominaţie otomană. Sardinia şi Piemontul sprijineau
efortul Principatelor pentru Unire, prin primul-ministru Cavur
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(1810-1861), deoarece şi acesta urmărea un scop similar:
unificarea Italiei având acelaşi opozant întrunit ca şi românii:
Austria. Prusia care la rându-i urmărea să realizeze unitatea
Germaniei nu avea atitudine contrară, înţelegând doleanţele
românilor.
Această încrengătură de interese internaţionale, cât şi
existenţa unor elemente interne ostile unirii, explică în mare
măsură travaliul prin care a trecut procesul înfăptuirii Unirii
celor două Ţări Române13.
În ceea ce priveşte situaţia internă din cele două
Principate, în perioada puternicei efervescenţe pentru
înfăptuirea Unirii se prezenta astfel. În Ţara Rmânească
fusese numit la 17 (29) iulie 1856 Caimacam Grigore
Alexandru Ghica (fostul domn al Moldovei între august 1849 şi
iunie 1856)14, care era favorabil Unirii Principatelor sperând că
el va fi ales noul domn al celor două ţări unite. El s-a opus
tuturor „maşinaţiunilor” forţelor externe ostile Unirii pentru a
obţine majoritatea în viitorul Divan ad-hoc. Totodată, la
Bucureşti sosiseră din luna martie 1857 „Comisarii marilor
puteri însărcinaţi cu supravegherea alegerilor pentru Divanul
ad-hoc din Muntenia”.
În Moldova, fusese numit caimacam, tot la 17 (29) iulie
1856, Toderiţă Balş, mare latifundiar, ostil Unirii. La scurt timp
însă el a decedat (17 februarie/1 martie 1857). În locul său,
Poarta a numit un nou caimacam în persoana lui Nicolae
Conachi Vogoride, alt latifundiar, un şi mai feroce duşman al
Unirii. În aceste condiţii, opozanţii externi ai Unirii Principatelor
în frunte cu Imperiul Otoman şi Austria, şi-au concentrat toate
forţele asupra Moldovei în scopul de a determina noul forum
(Divanul ad-hoc), să se pronunţe contra Unirii. Pentru aceasta
însă era nevoie ca forţele antiunioniste să deţină majoritatea în
Divan. Pentru atingerea acestui scop caimacamul Vogoride a
declanşat o adevărată teroare împotriva forţelor unioniste
(arestări, destituiri din slujbe, bătăi, ameninţări, promovări în
slujbe ale antiunioniştilor). A fost apoi stabilit un cens foarte
ridicat pentru unionişti spre a fi înscrişi pe listele de alegători.
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Spre exemplu din cei circa 20000 de proprietari mici au fost
înscrişi în listele electorale doar 11064, din negustori şi meşteri
doar 1190 în loc de 11000 câţi erau; din cei 2000 de mari
proprietari au fost trecuţi pe listele electorale doar 350. În ce
priveşte ţărănimea, pe liste au fost înscrişi peste 167000 dar ei
votând prin delegaţi, locul numelui delegatului pe listele
electorale, a fost lăsat alb, urmând a fi completat de guvern15.
În aceste condiţii alegerile din Moldova au fost câştigate
de antiunionişti.
Falsificarea alegerilor a dat naştere la puternice
manifestaţii de protest. Chiar înainte de alegeri a avut loc
demisia răsunătoare din calitatea de pârcălab (prefect în zilele
noastre), al ţinutului Covurlui a maiorului Alexandru Ioan Cuza,
pe care caimacanul Vogoride, sperând să-l atragă în partida
antiunioniştilor, îl înaintase în doar zece zile de la gradul de
sublocotenent la cel de maior. Demisia era motivată de
abuzurile săvârşite în întocmirea listelor electorale16.
Protestele alegătorilor moldoveni, adresate comisiei
Comisarilor de la Bucureşti, sunt tot mai numeroase. Lor li se
alătură aprecierile consulului la Iaşi Victor Place care remarcă
abuzurile în întocmirea listelor electorale dar mai ales teroarea
instituită la ordinul caimacamului Vogoride. El raportează
ministrului de Externe al Franţei faptul că alegerile au avut loc
în mod fraudulos şi că trebuie anulate. Dintre marile puteri,
Franţa, Rusia, Prusia, Sardinia şi-au însuşit aceste consideraţii
iar reprezentanţii lor la Constantinopol au informat Înalta
Poartă că dacă alegerile nu sunt anulate ei au ordin să rupă
relaţiile diplomatice17, lucru ce se şi înfăptui la 24 iulie (5
august) 185718.
Tensiunea diplomatică în creştere tindea să degenereze
într-un nou război.
Pentru a preveni izbucnirea unui nou război european,
la 25 iulie (6 august), Napoleon al III-lea se întâlneşte cu
regina Victoria a Angliei. În urma analizei situaţiei politice se
ajunge la o soluţie de compromis, la 28 iulie (9 august), în
ceea ce priveşte situaţia din Moldova. Anglia este de acord cu
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anularea alegerilor din Moldova, iar Franţa este de acord cu o
„unire parţială cu caracter instituţional: cele două Principate
urmând a avea instituţii organice similare”. Era o soluţie care
nu satisfăcea doleanţele românilor nici pe departe. Franţa, la
rândul său, considera înţelegerea doar o soluţie de moment.
Ca urmare a soluţiei adoptate, Imperiul Otoman a dat
ordin telegrafic la 12 (24) august 1857, caimacamului Vogoride
să anuleze alegerile şi, în scurt timp, să organizeze altele
noi19.
De acestă dată, alegerile dau câştig de cauză partidei
unioniste. Între cei aleşi, în Divanul ad-hoc al Moldovei, se
găseau militanţi pentru Unire, participanţi la revoluţia din 18481849: Mihail Kogălniceanu, Constache Negri, Alexandru Ioan
Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anastasie Panu,
Ion Roată ş.a.
Lucrările Divanului ad-hoc, din Moldova, au început la
21 septembrie (4 octombrie) 1857, apoi în ce-a de-a şaptea
şedinţă din 7 (19) octombrie 1857, Mihail Kogălniceanu
„sufletul adunării” a prezentat „Rezoluţia cuprinzând dorinţele
fundamentale ale românilor moldoveni”. În expunerea de
motive la rezoluţie redactată şi citită de Mihail Kogălniceanu
există următorul pasaj: „Dorinţa cea mai mare, cea mai
generală, aceea hotărâtă de toate generaţiile trecute, aceea
care este sufletul generaţiilor actuale, aceea care, împlinită, va
face fericirea generaţiilor viitoare este Unirea Principatelor întrun singur stat, o unire care este firească, legitimă şi neapărată,
pentru că în Moldova şi în Valahia, suntem acelaşi popor,
identic ca nici unul altul, pentru că avem acelaşi început,
acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie,
aceeaşi civilizaţie, aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri,
aceleaşi temeiuri şi aceleaşi speranţe, aceleaşi trebuinţe de
îndestulat, aceleaşi hotare de păzit, aceleaşi dureri în trecut,
acelaşi viitor de asigurat şi, în sfârşit, aceeaşi misie20 de
împlinit”.
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Pentru toate aceste motive Divanul ad-hoc moldovean
cere:
„1. Respectarea dreptului Principatelor şi îndeosebi a
anatomiei lor, în cuprinderea vechilor lor capitulaţii încheiate
cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 şi 1634.
2. Unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de
România.
3. Prinţ străin, cu moştenirea tronului, ales dintr-o
familie domnitoare ale Europei şi a cărui moştenitori să fie
crescuţi în religia ţării.
4. Neutralitatea pământului Principatelor.
5. Putere legiuitoare încredinţată unei Obşteşti Adunări,
în care să fie reprezentate toate interesele naţiei.
Toate acestea sub garanţia colectivă a Puterilor care au
subscris Tratatul de la Paris.”21
Supusă la vot Rezoluţia este adptată cu 81 de voturi
pentru 2 voturi împotrivă (N. Vogoride şi locţiitorul de episcop
Hemziu)22.
În Ţara Românească, Divanul ad-hoc întrunit la
Bucureşti a luat cunoştinţă de prevederile Rezoluţiei în ziua de
8 (20) octombrie 1857, prezentată de C. A. Creţulescu iar a
doua zi 9 (21) octombrie a fos votată în unanimitate23.
Prevederile rezoluţiei muntene erau asemănătoare celei
moldovene, numai că erau sintetizate în patru puncte astfel:
„Art. 1. Chezăşuirea autonomiei şi a drepturilor noastre
internaţionale cum sunt hotărâte amândouă prin Capitulaţiile
din anii 1393, 1460 şi 1511 încheiate între Ţările Române cu
Înalta Poartă, precum şi neutralitatea teritoriului moldo-român.
Art. 2. Unirea Ţăilor România şi Moldavia într-un singur
Stat şi sub un singur Guvern.
Art. 3. Prinţ străin cu moştenirea tronului ales dintr-o
dinastie domnitoare d-ale Europei, ai cărui moştenitori născuţi
în ţară am dori să fie crescuţi în religia ţării.
Art. 4. Guvern instituţional reprezentativ şi, după datele
cele Vechi ale ţării, o singură Adunare Obştească, care va fi
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întocmită pe bază electorală largă, încât să reprezinte
interesele generale ale populaţiei române.”24
De fapt cele două Rezoluţii reflectau dorinţa ancestrală
a românilor din cele două Principate de a se întruni într-un
singur stat.
Cele două rezoluţii au fost înaintate Comisarilor marilor
puteri europene acreditaţi la Bucureşti, care au redactat un
raport în care făceau o serie de propuneri privind viitoarea
organizare a Principatelor, care a fost înaintat Conferinţei de la
Paris.
La 10 (22) mai 1858, au început lucrările Conferinţei
Marilor Puteri de la Paris care au durat până în 7 (19) august
1858, cu adoptarea Convenţiei de la Paris, care stabilea
viitorul statut al Principatelor Române, din punct de vedere
politic, social şi administrativ. Convenţia prevedea: 1. Cele
două ţări să poarte denumirea de Principatele Unite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti; 2. Ele rămân sub suzeranitatea
Porţii şi garanţie colectivă a Marilor Puteri; 3. Constituirea unei
Comisii Centrale cu sediul la Focşani care va pregăti legile
comune; 4. Tot la Focşani va exista o Curte de casaţie
comună; 5. Armatele vor primi o organizare identică spre a
forma la nevoie una singură; 6. Fiecare ţară va avea domnul ei
ales, dintre cetăţenii din a doua generaţie care îndeplinesc
anumite condiţii (vârsta de minim 35 de ani; venit anual de
3000 de galbeni sau ducaţi; să fi îndeplinit funcţii publice timp
de 10 ani); 7. Domnul va conduce ţara cu ajutorul miniştrilor
care vor fi răspunzători; 8. Până la alegerea domnului, în
fiecare ţară, treburile vor fi conduse de către o Adunare
Electivă, caimacamul în fiinţă va fi înlocuit de trei caimacami;
9. Adunarea legislativă, aleasă pe baza „stipulaţiilor
electorale”, anexate Convenţiei; 10. Toţi cetăţenii vor fi egali în
faţa legilor; 11. Privilegiile şi rangurile boiereşti se desfiinţează;
12. Relaţiile dintre proprietarii de pământ şi ţărani urmează a
se revizui25.
Situaţia „partidei naţionale” (tabăra unioniştilor), era
deosebit de dificilă mai ales prin censul ridicat privind dreptul
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de alegător, apoi noile căimăcămii, care aveau un rol important
în organizarea alegerilor pentru Adunările Elective era diferită.
Atfel, în Ţara Românească din cei trei caimacami numiţi la 18
(30) octombrie 1858 de către Înalta Poartă doi (Emanoil
Băleanu şi Ion Manu), erau împotriva Unirii, în timp ce Ioan Al.
Filipescu, om de centru, simpatiza cu Partida naţională. Prin
urmare, alegerile desfăşurate între 8 (20) şi 12 (24) ianuarie
1859, pentru Adunarea Electivă au dat câştig forţelor
reacţionare contra Unirii. Astfel din cei 72 de deputaţi 46 erau
ostili Unirii26 şi doar 26 se pronunţau pentru Unirea
Principatelor.
În Moldova însă situaţia, era cu totul altfel. Din cei trei
caimacami 27 doi (Anastase Panu şi Vasile Sturza), erau
favorabili Unirii şi doar Ştefan Catargi era ostil Unirii (de altfel
pentru atitudinea sa reacţionară la scurt timp a şi fost înlocuit
cu I.A.Cantacuzino). De asemenea, o serie de unionişti au fost
numiţi în guvern sau în administrarea ţării. Astfel Vasile
Alecsandri ocupa postul de secretar de stat (ministru de
externe), Ioan A. Cantacuzino ministru de finanţe, Panait
Donici ministru al lucrărilor publice, Alexandru Ioan Cuza
locţiitor de hatman.
S-a dat, în temeiul Legii din 12 (24) mai 1856, libertatea
presei aşa că în scurt timp au reapărut „Steaua Dunării” şi
„Zimbrul”. În aceste condiţii în urma alegerilor pentru Adunarea
Electivă, partida unioniştilor deţinea 33 de locuri din totalul de
55, minoritatea conservatoare deţinând doar 22 de locuri28.
Aceasta era situaţia politică în cele două Principate
Române în ajunul Unirii lor. Abilitatea şi inteligenţa factorilor
politici favorabili înfăptuirii Unirii celor două Ţări Române a
făcut ca la 5 (17) ianuarie 1859, Adunarea Electivă a Moldovei,
iar la 24 ianuarie (5 februarie) 1859, cea a Munteniei să aleagă
una şi aceeaşi persoană ca Domn al Principatelor Române
Unite.
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VALOARE ŞI CULTURĂ
Comisar-şef drd. Petre Crăciun
Agenţia Naţională Antidrog
În limba latină, termenul de „cultură” trimitea la sensul
de „muncă a pământului” şi era un derivat al supinului lui
colere. Trecerea timpului a reprezentat o îmbogăţire constantă
a termenului şi o îndepărtare tot mai mare faţă de sensul
iniţial. Astfel de abordări sunt observabile chiar şi la Cicero şi
Horaţiu. Cicero vorbea despre două sensuri ale termenului:
cultura agrorum – cultivarea pământului şi, în general,
transformarea naturii înconjurătoare şi cultura animi –
înţeleasă ca educaţie, ca formare intelectuală, ca împodobire
spirituală.
A existat o perioadă în care cultura era fundamentată
pe baza unei analogii cu natura brută, creaţiile culturale fiind
rezultatul acţiunii grupurilor de vânători, pescari şi agricultori.
Acest tip de cultură este prezentat de etnograful K. Weule întro lucrare fericit intitulată „Kultur der Kulturlosen” – „Cultura
necultivaţilor”. „O natură umană cu totul brută, scrie T. Vianu,
care să nu fi suferit influenţa nici unei educaţii şi nici unei
tradiţii, care să nu fi fost în nici un grad prelucrată, ştiinţele
moderne ale spiritului refuză să recunoască. Oricât de departe
ar coborî în primitivitate, ştiinţa găseşte o umanitate trăind în
societate, dezvoltând o anumită activitate tehnică şi
economică, respectând anumite norme morale, întreţinând un
cult şi exercitând o activitate artistică. Completa inerţie şi
stupiditate, lipsa oricărui sentiment al valorii sunt atât de
străine de adevărata fire omenească, încât analogia cu natura
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brută, pe care vânătorii, păstorii şi agricultorii o folosesc, este
o ipoteză menită să rămână neverificată”. 1
Secolul al XVIII-lea aduce un interes şi o perspectivă
nouă asupra problemei culturii, formulată pentru prima dată de
Rousseau. Gânditorul consemnează că „nu este o
întreprindere uşoară de a desluşi ceea ce este originar şi ceea
ce este artificial în natura umană a omului şi de a cunoaşte o
stare care nu mai există, care poate n-a existat deloc, care
poate nu va exista niciodată, dar despre care este necesar să
avem noţiuni juste, pentru a putea pronunţa o bună judecată
asupra stării noastre actuale”.
Din această nouă perspectivă, pentru W. Lexis, cultura
„este ridicarea omului deasupra stării naturale prin dezvoltarea
şi exercitarea puterilor sale spirituale şi morale”. „Cultura,
notează şi R. Eisler, este transformarea activă, prelucrarea
datelor şi materialelor naturale în sensul şi slujba ideii şi a
voinţei de perfecţionare omenească”.
Un foarte mare pas înainte este înregistrat de Kant,
primul care a făcut distincţie între „cultură” şi „civilizaţie”. Kant
– preciza Rickert – este ,,filosoful culturii moderne’’, întrucât a
căutat ,,să înteleagă fiecare domeniu particular al valorilor în
specificul său’’.
Pe plan filosofic, la abordarea problematicii culturii au
contribuit în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea gânditori
precum Fr. Nietzsche, neokantienii: H. Rickert, W.
Windelband, iar în secolul al XX-lea: G. Simmel, M. Scheler şi
morfologiştii: Leo Frobenius, Oswald Spengler şi Ernest
Cassirer. În România, au abordat problematica filosofiei
culturii: Lucian Blaga, P.P. Negulescu, Tudor Vianu,
Constantin Noica ş.a.
*
*

1

*

T. Vianu, Opere, vol. 8, Ed. Minerva 1979, cap. I, p. 9
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Astăzi nu ne putem imagina existenţa umană în afara
valorilor. Valoarea, din această perspectivă, devine o
adevărată paradigmă a existenţei, a umanului. „Dramatică şi,
în acelaşi timp, fascinantă în curgerea ei, notează Marin
Aiftincă, viaţa noastră este o permanentă aspiraţie către cerul
înalt al valorilor şi o luptă neostoită pentru realizarea lor”. 2
Valoarea a făcut obiectul unei ramuri speciale, filosofia
valorilor, care a cunoscut o perioadă de glorie în primele trei
decenii ale secolului al XX-lea. Semantic, termenul de
axiologie provine din limba greacă (axios). În alte limbi forma
termenului este: Wert, Valeur, Value, tennosti, valoare. Demn
de remarcat, cum remarca şi Al. Boboc, este faptul că „filosofie
a valorii nu s-a făcut niciodată (în afara tratatelor şi
manualelor, a sistematizărilor, deci) în mod creator în formă
pură, ci cu prilejul (uneori pe marginea) studiului unui anumit
tip de valoare (în ordinea istorică: valoarea etică, încă de la
Aristotel, valoarea estetică, după criticism, în estetica valorii;
valoarea teoretică, în „sistemul filosofiei”). 3
De-a lungul timpului au apărut mai multe abordări
interdisciplinare: logica valorii, psihologia valorii, sociologia
valorii, ontologia valorii. Sensul cel mai cuprinzător este
deţinut, însă, de teoria generală a valorii, sintagmă sinonimă
cu alţi doi termeni: axiologia sau filosofia valorilor. Aceasta
este, potrivit lui M. Scheler, o morală care stabileşte o ierarhie
între valori, punând pe primul loc ceea ce este bun, apoi ceea
ce este nobil, şi, în fine, ceea ce este frumos etc.
Dar ce este valoarea? Prin valoare înţelegem relaţia
dintre subiect şi obiect. Ea este mijlocul prin care dăm sens
unor noţiuni precum polaritate sau polarizare. Valoarea, prin
ierarhie sau ierarhizare, ne oferă posibilitatea de a preţui în
mod diferit lucruri sau însuşiri ale acestora, persoane sau acte
2

M. Aiftincă, Lumea umanului şi lumea valorilor, Revista
„Academica”, nr. 38, mai 2005, Anul XV, p. 175
3
A. Boboc, Formă şi valoare în orizonturile filosofiei culturii, Ed.
Grinta, 2005, p. 48
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umane, opere create în virtutea capacităţii lor de a satisface
anumite nevoi, aspiraţii sau interese.
Valoarea este mijlocul de a selecta ceea ce este
esenţial, de a fundamenta ansambluri, de a organiza evoluţii.
„Conceptul de valoare contribuie la fundamentarea istoriei şi a
culturii ca ştiinţă”. 4
Prin valoare, relaţia dintre om şi natură capătă
semnificaţie şi finalitate. Tot prin implicarea acestui concept,
cultura şi civilizaţia capătă esenţă, vehiculează valori.
Abordarea de către diferiţi autori a conceptului de
valoare este trecută în revistă de Alexandru Boboc, în lucrarea
“Formă şi valoare în orizonturile filosofiei culturii”. Conceptul
de valoare, scrie autorul menţionat, “într-un fel paradigma
sferei umanului – istoria, cultura, acţiunea, cunoaşterea – îşi
află sursele în analiza kantiană a valabilităţii”. 5
Autorul apreciază că operele lui R. H. Lotze şi W.
Windelband sunt cele care consacră configurarea teoretică a
valorii. Lotze, logician german din secolul al XIX-lea şi autorul
automatismului axiologic, este cel care introduce în discuţie
ideea de “valabilitate în sine” şi notează că valoarea este
valabilă, spre deosebire de realitate. „Cu toate limitele sale,
concepţia etico-axiologică a lui Lotze a deschis căi noi în
cercetarea valabilităţii şi a valorii, îndeosebi în elaborarea unei
teorii de nuanţă aprioristă a valorilor.” 6
După şcoala neokantiană de la Baden a filosofiei
valorilor, reprezentată în mod deosebit de H. Rickert şi W.
Windelband, valoarea este un principiu etern şi absolut care
trebuie să legitimeze şi să confere valabilitate oricărei
cunoştinţe. Ajungem, astfel, la cea mai importantă funcţie a
4

G. Uscătescu, Ontologia culturii, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică
Bucureşti, p. 55
5
A. Boboc, Formă şi valoare în orizonturile filosofiei culturii, Ed.
Grinta, 2005, p. 45
6
Idem, Istoria filosofiei contemporane, Ed. Didactică şi Pedagoică
Bucureşti, 1976, p. 158
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valorilor: a fundamenta întregul univers al cunoştinţelor despre
om şi societate. Petre Andrei scria că întreaga cunoaştere
omenească implică valoarea. „Valoarea aceasta implicată în
orice act de cunoaştere este adevărata putere creatoare a
cunoaşterii… Valoarea este o cunoştinţă logică a cunoştinţei
generale omeneşti şi ca atare nu există nici un domeniu în
care să nu fie afirmată valoarea“. 7
Începând cu H. Rickert, cultura este concepută,
înţeleasă în funcţie de conceptul de valoare. Aceasta este
esenţa bunurilor pe care le aprecim pentru valoarea lor. Iată
de ce, reprezentarea care se referă la esenţa sa ne este
oferită de o filosofie a valorilor, capabilă să înţelagă orice
domeniu al valorilor luate în specificitatea lor.
La Rickert, scrie G. Uscătescu, obiectul logic al culturii
nu este reprezentat de entităţi metafizice, ci de valori. 8
„Valorile nu ocupă un loc în spaţiu. Nu se nasc, nici nu
mor. Sunt eterne”. Istoria ca ştiinţă este posibilă numai prin
raportarea la valorile culturale şi numai dezvoltarea istorică
este aceea care pune în lumină bunurile culturale care sunt
legate de valorile culturale. Ajungem, astfel, la ceea ce poate fi
considerată schema filosofică rickertiană – Istorie-CulturăNatură-Valoare. Plecând de la această schemă, putem
remarca faptul că valorile sunt cele care stabilesc
interdependenţa între istorie şi cultură. „În cultură, valoarea se
manifestă nu ca lucru în sine, ci ca prezenţă în creaţie şi în
activitate. Dar, în acelaşi timp, valoarea este o legătură
permanentă, eternă, între om şi lume; o realizare, dar şi o
posibilitate existenţială”. 9
După natura lor, privită în sens ontologic, valorile sunt
„esenţialităţi” care se detaşează prin autonomie, obiectivitate şi
7

P. Andrei, Filozofia valorii, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Casei Regale,
1945, p. 54
8
G. Uscătescu, Ontologia culturii, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică
Bucureşti, p. 56
9
Ibidem, p. 57
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universalitate. «Având o „fiinţă ideală”, consemnează Marin
Aiftincă, valorile nu se constituie într-o lume ideală pentru sine.
Ele sunt independente numai în raport cu situaţiile diferite ale
realizării lor». 10
Din această perspectivă, putem considera că valoarea
este un arhetip predispus unei permanente actualizări. Aşa
fiind, valoarea capătă forme de fiinţare care nu coincid
niciodată cu ceea ce a fost numită valoarea pură. Putem
spune, astfel, că întruchiparea valorică rămâne în permanenţă
o exigenţă neîmplinită.
Ştiinţele care au ca obiect de studiu omul sau cele ale
culturii ajung în mod inevitabil la ideea de valoare, acest
demers fiind şi o modalitate de a-şi depăşi propria condiţie de
relativism ştiinţific.
Rickert, autorul teoriei autonomiste a valorii, notează că
înainte de toate şi în ultimă instanţă, cultura este expresia ideii
de valoare. Autonomia valorilor nu poate fi absolută, acestea
comunicând între ele.
Există şi valori general umane perene, însă, cel mai
adesea, valorile poartă marca istoriei şi a istoricităţii. Valorile
îşi au devenirea lor istorică, chiar şi atunci când ele ţintesc
absolutul ca de pildă cele religioase şi, în parte, cele
metafizice. „Datorită faptului că omul nu poate crea în sens
revelatoriu decât în limitele şi sub constrângerea unui câmp
stilistic, produsele sale (ale omului) dobândesc prin înseşi
condiţiile sale spirituale un caracter istoric… Omul nu are
acces la o revelare în absolut, deci istoricitatea este o
permanenţă“. 11
Valorile se bucură de apreciere, iar unele de maximă
preţuire care implică sacrificii umane, aşa cum scrie filosoful
personalist J.M. Domenach, care consideră valori „acele
entităţi cărora un individ sau un grup le acordă preferinţă şi
10

M. Aiftincă, Lumea umanului şi lumea valorilor, Revista
„Academica”, nr. 38, mai 2005, Anul XV, p. 45
11
L. Blaga, Fiinţa istorică, Cluj-Napoca, Ed. Facla, 1977, p. 217
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pentru care ei sunt pregătiţi (sau tind să fie pregătiţi), să
consimtă la sacrificii“. 12
Urcuşul valorilor către locul inteligibilului, cum ar spune
Platon, este şi el firesc. Valorile suportă astfel o re-valorizare
continuă, care le întreţine fiinţa. Numai renăscută cu fiecare
om care o atinge şi cu fiecare gest care o implică valoarea
este valoare. Aşa putem înţelege gândul potrivit căruia fiecare
trebuie să recreeze valoarea la care se raportează. Dacă un
ins acceptă valorile pentru că aşa a fost educat, dar nu a simţit
niciodată cum valoarea, acceptată şi de alţii, creşte în el,
atunci acest ins nu cunoaşte valoarea, ci numai nişte reguli pe
care le numeşte valori şi pe care le respectă dintr-o simplă
consideraţie ce poate dispărea la orice acţiune a unui interes
contrar acelor reguli.
Nietzsche, o conştiinţă axiologică lucidă, pătrunsă de
nevoia reconstruirii continue a omenescului, spune că
raportarea la aşa numitele valori eterne nu menţine în limitele
fiinţei proprii nici valoarea, nici omenescul. Revalorizarea
valorilor - ca act continuu - păstrează valoarea ca valoare şi
omenescul deschis, din existenţialul său, către orizontul
divinului. „Când vorbim de valori, spune Nietzsche, o facem
din perspectiva vieţii, din optica vieţii; viaţa însăşi ne
constrânge să instituim valori: viaţa pe care o trăim e cea care
evaluează instituind valori”. 13
Nietzsche acordă dorinţei un foarte mare rol în raport cu
valoarea. Omul este propulsat spre tărâmul axiologiei de forţa
de propulsie a dorinţei, care supradimensionază ceea ce
avem. Filosoful german consideră că acordăm lucrurilor o
valoare care este în raport direct cu dorinţa noastră de a le
avea. «Rezultă de aici că, scrie M. Aiftincă, în viziunea lui,
12

J.M. Domenach, Approches de la modernité, Paris, Ed. Ellipses,
1995, p. 191
13
F. Nietzsche, Amurgul zeilor, trad. Alexandru Al. Şahighian, în vol.
„Ştiinţa voioasă, genealogia moralei, amurgul idolilor”, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 1994, p. 454
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volumul valorii este variabil în funcţie de, apelând la o
sintagmă a lui Vianu, „constituţia empirică a conştiinţei
deziderative”» 14.
Multitudinea şi varietatea valorilor culturii este un fapt
uşor de constatat. Una din preocupările de bază ale axiologiei
este şi aceea a clasificării valorilor, a stabilirii unei tipologii a
acestora ca mijloc de orientare în faţa diversităţii lor.
Taxonomia valorilor operează cu mai multe criterii. Unul dintre
aceste criterii este cel al suporturilor valorilor. După suportul
lor valorile sunt materiale (bunuri) şi spirituale. Dacă suportul
valorii este o persoană sau un lucru atunci spunem că primele
sunt valori personale, iar cele din urmă sunt reale. Sănătatea
şi cinstea sunt valori personale, pe când hrana este o valoare
reală.
Există unele valori care sunt şi personale şi materiale în
acelaşi timp, precum cele vitale – sănătatea, forţa fizică,
armonia şi frumuseţea corpului ş.a. Sunt valori precum cele
estetice pe care le atribuim şi unor lucruri (naturii) şi unor
opere de artă, cu suport material (sculptura), dar ele sunt
spirituale prin semnificaţia lor.
H. Rickert dă greutate unei noţiuni pe care Kant a
plasat-o în centrul eticii sale, aceea de autonomie. Sensul
conferit de Rickert este mai larg şi include accepţiunile de
autolegislaţie şi autolegalitate. „Legea comportamentului
autonom, notează autorul, este mai curând o valoare care se
opune omului ca ceva ce trebuie să fie fără doar şi poate şi
anume ca normă căreia omul autonom i se alătură pe baza
liberei hotărâri. Avem de-a face aşadar cu un comportament
care se decide el însuşi în mod liber pentru valoare”. 15
Din această perspectivă autonomia reprezintă un mod
determinat de fiinţare prin valori ale comportamentului uman.
14

M. Aiftincă, „Nietzsche, fiinţă şi valoare”, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca,
2003, p. 37
15
H. Rickert, Problema valorilor intrinseci ale vieţii culturale, p. 233
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În acest caz, valorile sunt acceptate, proclamate, în virtutea
unei calităţi care se rezumă la valabilitatea lor.
Aducând aproape noţiunile de autonomie şi de valoare,
autorul neokantian consideră că “putem lega în mod direct
conceptul de autonomie de conceptul de valoare intrinsecă şi
putem desemna atunci drept valori autonome valorile intrinseci
care sunt mai mult decât simple valori vitale sau valori
civilizatorii”. 16
În acest sens, putem descoperi trei tipuri de valori:
vitale, civilizatorii şi valori autonome, realizate în bunuri.
Încălcarea principiului autonomiei valorilor în istoria
culturii şi civilizaţiei a condus la apariţia de disfuncţionalităţi şi
tensiuni, iar acumularea acestora a generat fenomene de criză
a valorilor culturale în anumite epoci, emanând un fel de
totalitarism valoric prin subordonarea diverselor tipuri de valori
unuia anume. Astfel de crize sunt cele determinate de
totalitarismul Evului Mediu, cel al puterior naziste şi, nu în
ultimul rând, cel dezvoltate prin conceptele extremiste ale
„revoluţiei culturale”.
De-a lungul istoriei, valorile au fost cultivate în mod
diferit, în funcţie de mentalităţile, de aspiraţiile şi de
sensibilităţile fiecărei perioade.
Este cunoscută triada Adevărul, Binele şi Frumosul (kaloskaiagatha) la greci, în
Antichitate, cavalerismul şi pietatea în Evul Mediu. În epoca
modernă şi cea contemporană o mare importanţă o deţin
valorile ştiinţifice şi tehnice. Nu putem face ierarhizări decât,
cel mult, în interiorul unei anumite perioade istorice, prin
urmare ierarhizări pe orizontală. A practica o ierarhizare pe
verticală, ar echivala cu încălcarea principiului autonomiei
valorilor; acest lucru s-a petrecut din nefericire în unele
perioade istorice, ceea ce a avut consecinţe foarte grave.
În secolul al XX-lea problema raportului dintre valoare şi
bunuri a fost dezbătută şi de filosoful german Nicolai
Hartmann. Potrivit concepţiei sale, “un bun nu este un lucru în
16

Idem, p. 236
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sine, ci numai pentru cineva, acela fiind nu doar un om, ci
orice fiinţă vie căreia îi este de folos. Orice îndeplineşte rolul
de scop pentru o fiinţă vie are valoare de bun.” 17
La T. Vianu găsim o abordare a problemei departajării
dintre valori şi bunuri. “Valorile sunt, notează autorul, obiecte
ale dorinţei. Dorinţa cuprinde valorile ca pe obiectele ei
corelative. Ea le cuprinde ca pe nişte obiecte categoriale, a
căror expresie în limbă este totdeauna un substantiv”. 18
Vianu
consideră
că
valoarea-substantiv
este
întotdeauna antecedentul valorii-adjectiv sau “a acelor lucruri,
fiinţe sau fapte determinate de prin însuşirile denumite de
valorile-adjective şi care, din această pricină, pot fi numite
bunuri”.
Deşi şi-a dat seama de dificultăţile unei ierarhizări a
tuturor tipurilor de valori într-un sistem atotcuprinzător, Tudor
Vianu o consideră, totuşi, parţial „necesară pentru a stabili
treapta proprie fiecărei valori. Astfel, el stabileşte mai multe
principii iraţionale care determină ierarhia valorilor şi ordinea
preferinţelor axiologice spontane:
– valorile personale sunt superioare valorilor reale;
– valorile spirituale sunt superioare celor materiale;
– valorile-scop sunt superioare valorilor-mijloc;
– valorile aderente sunt superioare celor libere;
–valorile
amplificative
sunt
superioare
celor
perseverative;
– valorile integrabile sunt superioare celor neintegrabile;
– valorile integrative sunt superioare celor integrabile;
– o valoare este superioară faţă de alta cu atâtea trepte
câte temeiuri de superioritate posedă în structura ei. 19
Putem vorbi despre un sistem al valorilor, dat fiind
temeiul lor: existenţialul omenesc deschis către ideal. Valorile
17

N. Hartmann, Estetica, cu un studiu introductiv de Alexandru
Boboc, Ed. Univers, 1974, p. 365-368
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T. Vianu, Studii de filosofia culturii, Ed. Eminescu, 1982, p. 44
19
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sunt împreună pentru că acest „motor” activează fiinţa însăşi,
valoarea constituind mediul relaţiei omului cu fiinţa, aşa cum
nevoia constituia mediul relaţiei omului cu lucrul.
În afara celor trei valori principale (Binele, Frumosul şi
Adevărul), legate de cele trei idealuri esenţiale, există altele ce
corespund situaţiilor existenţiale "individuale", prinse şi ele în
sistemul axiologic. T. Vianu, arătând că "o valoare poate fi
reală sau personală, materială sau spirituală, mijloc sau scop,
integrabilă, neintegrabilă sau integrativă, liberă sau aderentă
faţă de suportul ei concret, perseverativă sau amplificativă prin
sensul şi ecoul ei în conştiinţa subiectului deziderativ",
stabileşte un sistem al valorilor care cuprinde, ierarhic:
valoarea economică, vitală, juridică, politică, teoretică,
estetică, morală, religioasă. 20
În conformitate cu această schemă, cele opt categorii
de valori precizate de Vianu întrunesc, concomitent, mai multe
calităţi. Astfel, valoarea economică este: reală, materială,
mijloc, integrabilă, liberă, perseverativă; valoarea vitală personală, materială, mijloc, integrabilă, liberă, perseverativă;
valoarea juridică – reală, spirituală, mijloc, integrabilă, liberă,
perseverativă; valoarea politică – personală, spirituală, mijloc,
integrabilă, liberă, perseverativă; valoarea teoretică - reală,
spirituală, scop, integrabilă, liberă, amplificativă; valoarea
estetică – reală şi personală, spirituală, scop, neintegrabilă,
aderentă, amplificativă; valoarea morală - personală, spirituală,
scop, integrativă, aderentă, amplificativă; valoarea religioasă personală, spirituală, scop, integrativă, aderentă, amplificativă.
„Ierarhia valorilor, scrie T. Vianu, poate fi stabilită între
diferite tipuri generale ale lor, nu însă şi între diversele valori
aparţinând aceluiaşi tip. Putem spune că sănătatea este
superioară avuţiei sau că binele este superior adevărului şi
frumosului. Ar fi însă greu de precizat prin motive teoretice

20

Ibidem, p. 77-78
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dacă, înlăuntrul clasei valorilor morale, vitejia se cuvine a fi
apreciată superioară cumpătării şi loialităţii sau dimpotrivă”. 21
Cultura este un proces de umanizare a naturii în care
accentul cade pe dimensiunea interioară, pe învăţare; ea
poartă pecetea personalităţii creatoare, este individualizare,
personificare. Civilizaţia nu se află nici dincolo, nici dincoace
de cultură, ci este un mod de a fi al culturii, este sensul ei activ
şi funcţional; dacă corelatele fundamentale ale culturii sunt
natura şi omul, corelatele fundamentale ale civilizaţiei sunt
societatea şi omul. Civilizaţia este operă colectivă; spre
deosebire de ea, cultura este creaţie individuală, efort
personal. Cultura se exprimă mai degrabă prin valori, pe când
civilizaţia se condensează în bunuri. Trebuie să fim de acord
cu observaţia că există două cicluri ale culturii: un ciclu al
creaţiei şi instituirii valorilor şi un ciclu al circulaţiei şi realizării
valorilor care este tocmai civilizaţia, cultura în dinamica ei.
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TRADIŢII CREŞTINE
ÎN ORIZONTUL CONTEMPORAN
Dr. Iuliana Băncescu
Centrul Naţional pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
După revoluţia din 1989, în cultura populară s-au
petrecut schimbări care au afectat structura şi funcţiile
categoriilor folclorice cunoscute, determinând evoluţii dintre
cele mai surprinzătoare, fireşti, dacă ne raportăm la
schimbările suferite de comunităţile româneşti.
După 50 de ani de comunism, în care activităţile
spirituale erau interzise, cel mult tolerate, românii şi-au
redescoperit latura spirituală, creştină a existenţei lor. Folclorul
religios este o mărturie a acestei realităţi istorice şi sociale.
Spre deosebire de folclorul „laic”, cel religios are
avantajul de a fi normat de două tradiţii: cea „populară” şi
Sfânta Tradiţie. Această dublă normare a făcut ca folclorul
religios să se integreze în ansamblul tradiţiilor româneşti, fără
să se depărteze prea mult de ortodoxie. Acest lucru a fost
posibil întrucât românii acordă tradiţiei o semnificaţie sacră, iar
Bisericii locul central în aşezare şi în comunitate.
Ambele tradiţii sunt normative pentru viaţa românilor,
supremaţia
având-o
cea
bisericească,
deţinătoarea
Adevărului, atât pentru lumea în care trăim, cât şi pentru
veşnicie. Aceasta face ca românii să îndeplinească o serie de
ritualuri, prezente şi în folclor, numai dacă actele liturgice
necesare au fost oficiate. Ne referim la botez, nuntă,
parastase, iar sfera poate fi extinsă la unele elemente creştine
(postul, închinarea în biserică, milostenia, viaţa morală etc.).
Aproape eliminată din practica cotidiană dinainte de
1989, dimensiunea creştină a folclorului românesc a existat
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dintotdeauna. Mărturie stă legătura dintre obiceiurile populare
şi sărbătorile creştine. Ele sunt moduri de manifestare festivă a
comunităţii.
Primul lucru care surprinde pe un cercetător al
folclorului contemporan este diferenţa dintre teorie şi realitatea
de teren. Aceasta din urmă nu se află oglindită în scrierile
cercetătorilor decât în mică măsură, în studiile cele mai
recente. Îndrăgostiţi de „arhaic” şi „mitologic”, folcloriştii au
ignorat latura creştină a folclorului românesc, preferând să-l
prezinte ca pe o cultură populară străveche, eventual
creştinată pe parcurs. Se ignoră fondul creştin, care e departe
de a rămâne doar la suprafaţă, ci se manifestă în morală,
comportament, ornamentică, obiceiuri, datini, hrană, credinţe,
mentalităţi etc.
Începând cu obiceiurile calendaristice, remarcăm faptul
că cultura populară ne obligă să ţinem cont de cele două mari
cicluri de sărbători: cel pascal şi cel al obiceiurilor de iarnă. Pe
lângă acestea, sfinţii trecuţi cu roşu în calendar, sfinţii cu
sărbătorire populară, aproape că rămân neînsemnaţi.
În cultura populară, obiceiurile de sărbători sunt relativ
puţine. Pentru cercetătorul de teren este evident că ele există
numai în anumite locuri, exceptând marile oraşe, mai mult în
mediul rural. Tot realitatea de teren ne obligă să remarcăm
diversitatea obiceiurilor, astfel încât putem vorbi de unul zonal
şi mai rar de unul general românesc, în sensul unui duh al
sărbătorii sau al însumării tradiţiilor din mai multe (micro) zone.
Pentru a lămuri lucrurile, trebuie să spunem că, în
România, există astăzi două tipuri de tradiţii legate de
sărbători şi net delimitate între ele.
Tradiţia creştină, bisericească, se exprimă prin cultul
divin public (sfintele slujbe oficiate în Biserică) şi cel particular
(constând în rugăciuni, ofrande, închinăciuni, parastase etc.).
Pe lângă acestea, există tradiţia populară mai vastă, mai
liberă, contaminată cu elemente păgâne, cu norme labile şi
schimbătoare. Tradiţia populară este respinsă de Biserică, în
latura ei păgână (mai ales magico-superstiţioasă), dar este
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asimilată în latura artistică şi ritual-ceremonială, care nu aduce
atingere dogmei şi practicii creştine, ca formă de manifestare a
bucuriei sărbătorii la nivel popular. Între datinile populare şi
creştinism, Biserica păstrează însă distanţa cuvenită. Rolul Ei
este de a binecuvânta, de a sfinţi, de a se ruga, de a catehiza.
Iar adunările şi datinile populare sunt folosite ca prilejuri de
exercitare a misiunii Bisericii în lume, fără a o contamina cu
practici şi învăţături greşite. Dreapta învăţătură şi sfinţenia
Bisericii s-au menţinut, chiar în ciuda căderii unora dintre
slujitorii ei şi a practicilor necanonice pe care aceştia le
performează. Pentru comunitate, acestea sunt şi moduri de
lămurire a dreptei credinţe, întrucât, atunci când păstorul este
căzut, comunitatea însăşi mărturiseşte şi transmite adevărul,
păstrând nealterată învăţătura creştină cunoscută, de obicei,
de cei mai în vârstă.
Ciclul sărbătorilor de iarnă are în centru Crăciunul
(Naşterea Domnului), durând de la 15 noiembrie (începutul
Postului Crăciunului) până la Sfântul Ioan (7 ianuarie) şi
cuprinzând şi sărbătorile sfinţilor Nicolae, Andrei, Ignatie
Teoforul, Vasile cel Mare (Anul Nou), Ioan Botezătorul, dar şi
alte sărbători importante, ca Boboteaza şi Ovidenia sau cu
tentă mai mult folclorică, cum ar fi Filipii.
Aceştia din urmă sunt sărbătoriţi între o zi şi şapte, în
perioada 12-23 noiembrie, fiind „un fel de spirite supreme ale
lupilor, un fel de patroni ierarhizaţi după putere, cel mai mare
şi cel mai rău fiind Filipul cel Şchiop sau Gădineţul Şchiop”
sărbătorit de obicei la Ovidenie sau la Sântandrei. Dar stăpân
al lupilor este socotit, în popor, un alt sfânt: Sânpetru de Iarnă,
care pică la miezul iernii şi „se îngrijeşte de toţi lupii, împărţind
în noaptea dinspre numele său hrana de peste an”. În trecut,
de Filipi femeile nu dădeau gunoiul afară, nu împungeau cu
acul, nu făceau nimic „că e rău de lupi”. „Să te ferească
Dumnezeu să isprăveşti de moară-n Filipi, să ţi se stingă focul
în vatră, ori să-ţi lipsească ceva din casă, că nu te lipeşti de
vecine, de te-ar vedea mort de foame ori îngheţat scut”.
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Ca apărare împotriva lupilor „se lipeşte gura sobei, ca
să se lege şi gura lupului şi, prin urmare să nu se strice vitele”
sau „se ţine atârnată de lemnul coşului o secure cu sop ca
întreaga familie să fie ferită de pagube”.
Aşadar, femeile erau cele ce ţin Filipii de Toamnă
pentru a-şi apăra casa de foc, stricăciune, şerpi, strigoi, dar
mai cu seamă de pagubele provocate de lupi. În această zi se
făcea numai mâncare.
Cele două sărbători amintite le găsim şi în ziua de azi în
calendarul bucovinenilor. Cu mai mare stricteţe decât în alte
sărbători importante, femeile se feresc să lucreze „pentru că
nu-i bine”, pierzând motivaţia tradiţională. Totuşi sărbători ca
Filipii, Sânpetrul de Iarnă, Trif cel Nebun, Sfântul Spiridon,
Maria Magdalena, „Foca” sunt ţinute cu străşnicie, fiind
considerate mult mai periculoase decât sărbătorile importante,
trecute cu roşu în calendar. Şi Sfânta Varvara se află printre
aceste sărbători, ce se ţin „că-i rău de bube”. Alte practici de
aceste sărbători s-au pierdut în ziua de azi, deşi folcloriştii le
menţionează ca existente în trecut. Ele şi-au redobândit sensul
creştin, de zile de odihnă, din respect sau teamă pentru sfinţii
prăznuiţi. Semnificaţiile tradiţionale au fost înlocuite cu
povestiri despre pedepsele pe care le-au primit oamenii de la
aceşti sfinţi pentru că au lucrat de ziua lor.
Ovidenia (21 noiembrie), marea sărbătoare a Intrării în
Biserică a Maicii Domnului, se sărbătoreşte prin participare la
Sânta Liturghie şi dezlegare la peşte. În tradiţia populară, în
această zi cerurile se deschid, animalele vorbesc, se fac
praznice pentru cei ce au suferit moarte năprasnică. În tradiţia
creştină, sărbătoarea marchează aducerea Maicii Domnului la
templu, de către Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, la vârsta de 3
ani. Tradiţia spune că Maica Domnului a stat în Sfânta
Sfintelor, locul cel mai sfânt al templului, unde numai arhiereul
putea să vină, cu jertfe, o dată pe an, fiind hrănită de îngeri,
vreme de 12 ani, apoi fiind logodită cu dreptul Iosif, ruda sa, în
vârstă de 84 de ani.
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O sărbătoare a cărei importanţă creşte o dată cu
trecerea anilor este Sfântul Apostol Andrei.
Memoria i-a fost păstrată numai în tradiţia orală, care
spune că el a fost cel care i-a creştinat pe români, prin
propovăduirea în Scythia Minor (Dobrogea). Tot tradiţia locului
a păstrat peştera în care se spune că a sălăşluit apostolul, un
izvor şi câteva legende.
Fiu al unui evreu pe nume Iona şi frate cu Sfântul
Apostol Petru, originar din Betsaida, de pe malul lacului
Ghenizaret, din Ţara Sfântă, Andrei este considerat Apostolul
Întâi chemat al lui Hristos, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul,
la a cărui mărturie despre dumnezeirea lui Hristos L-a şi
urmat. I-a ascultat cuvintele, I-a văzut minunile, I-a plâns
moartea şi s-a întărit în credinţa Învierii Domnului.
După Pogorârea Duhului Sfânt, când Apostolii au tras la
sorţi pentru a cunoaşte în ce parte a lumii să propovăduiască,
se spune că lui Andrei i-a căzut misiunea de a propovădui cu
Evanghelia în Bitinia, Calcedonia, Bizanţ, Tracia, Macedonia,
în ţinuturile din jurul Mării Negre până la Dunăre şi Scythia,
Tesalia, Elada, Ahoia, Amisus, Trapezunt, Heacleea,
Amastrida. Despre aceasta mărturisesc Origen şi Eusebiu de
Cezareea, scriitori bisericeşti vechi, care vorbesc de
propovăduirea Apostolului şi în Dacia Pontică (Dobrogea), în
cetăţile Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis.
În semn de cinstire pentru Apostolul românilor, în
prezent, se dă copiilor, tot mai mult, numele său, i se înalţă
biserici (dintre care una chiar la Peştera unde se spune că a
sălăşluit în Dobrogea), se organizează o sărbătoare naţională
chiar şi la posturile de televiziune.
În tradiţia populară românească, de Sfântul Andrei se
fac puţine lucruri, dar se cred multe.
Se spune că este noaptea strigoilor, căci strigoii vii şi
morţi „se iau la bătaie pe hotare, răspântii de drumuri şi prin
alte locuri necurate” sau „fac hori pe la răspântiile drumurilor,
unde joacă cu străşnicie, până la cântatul cocoşilor”. Pentru a
se apăra de strigoi, oamenii mănâncă usturoi, ungându-şi
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trupul, dar şi locurile pe unde strigoii ar putea intra în casă –
uşi, ferestre, gura hornului.
Ajunul şi ziua Sfântului Andrei erau considerate
momentul cel mai prielnic „pentru transformarea oamenilor în
priculici, oamenii cu înfăţişare de lup şi câini”. De aceea, nu se
scoteau cărbunii aprinşi din vatră, se astupa gura vetrei cu lut,
se legau cu sfoară cleştele şi foarfecele sau se recomanda
spălatul cămăşilor „să se opărească gura lupului”. În unele
studii ale folcloriştilor, Sfântul Andrei apare asociat cu ursul,
„calul” său, sau ca simbol al reînvierii, marcat în folclor prin
legenda închiderii lui Andrei în fântână, de unde a fost slobozit
după 100 de ani.
Tot în legătură cu Sfântul Andrei se pune prepararea
unei băuturi fermentate, numită covaşă. În noaptea spre 30
noiembrie, fetele şi flăcăii organizau o petrecere numită
„păzitul usturoiului”, mai ales în Moldova. „Petrecerea are
multe puncte comune cu revelionul zilelor noastre, cu
deosebirea că una sau două bătrâne nu fac altceva decât să
păzească căpăţânile de usturoi aduse de fete”. Acest usturoi
era bun „pentru boala vitelor” sau „când omul pleca la drum
lung sau la negustorie”.
Se spune că spiritele morţilor care bântuie în noaptea
de Sfântul Andrei, alcătuiesc mediul propice actelor de
divinaţie performate de fete, cu scopul de a-şi cunoaşte sau
vedea ursitul, la fântână, la coteţul porcului, la gardul şi poarta
gospodăriei, la oglindă sau în vis.
Despre toate acestea, memoria colectivă mai reţine,
sporadic, unele practici divinatorii. Astfel, de Sfântul Andrei se
pune într-un vas, grâu la încolţit, despre care se spune că,
dacă va fi des, la Crăciun, anul va fi bogat. În zona Argeşului
(Câmpulung) copiii fac, din rumeguş înmuiat în apă şi pus întrun dres, o păpuşă, căreia grâul încolţit îi va ţine loc de păr şi
pe care o iau la urat.
Ignatul, ultima sărbătoare mai importantă înainte de
Crăciun, marchează în calendarul popular românesc
„începutul ciclului celor 12 zile de sărbătoare ce însoţesc
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trecerea de la Anul Vechi la Anul Nou, perioadă a naşterii şi
reînnoirii timpului calendaristic”. Considerat animal sacru,
emblematic pentru zei ai vegetaţiei (Osiris, Demeter,
Persefona, Ceres, Attis, Adonis), porcul este sacrificat ca
substitut al jertfelor omeneşti cerute de ritualul calendarului.
Alţi cercetători consemnează, o dată cu sacrificiul porcilor,
oficierea unor ceremonii publice de mare amploare, din care
nu lipseau actele culinare şi mesele comune ale oamenilor în
credinţa întăririi lor prin puterea vitală a cărnii animalului.
Băşica porcului, umplută cu grăunţe, devenea jucărie
pentru copii sau pungă pentru tutun. Splina se spune că indica
felul cum va fi iarna şi direcţia din care va veni. Dacă splina e
lungă şi subţire, iarna va fi lungă, dar fără geruri aspre. Dacă e
umflată către coadă sau groasă la mijloc, se zice că şi iarna va
fi grea la sfârşit sau la mijloc. Din maţele subţiri se fac cârnaţi
iar din cele groase, caltaboşi (gâlbaşi, câlbaşi, câlmoi, chişcă).
Dacă carnea porcului face băşici când e pusă pe jar, se zice
că e spurcată şi se cheamă preotul să citească şi să o
sfinţească cu aghiazmă.
Tăierea porcului se finalizează cu masa comună,
numită „pomana porcului” care, „în vechi tipare de viaţă
tradiţională se desfăşura într-o atmosferă solemnă, în linişte,
realizându-se, în primul rând, comuniunea spirituală a
participanţilor la actul sacrificiului”.
Din punct de vedere creştin, tăierea porcului de Ignat, în
post, e discutabilă, ca şi comuniunea spirituală a
participanţilor. Poate că singura explicaţie ar fi că „Dumnezeu
a lăsat ce-a lăsat: să fie Crăciunul sătul!” sau că
„sărbătoarea... prin ea cere ospăţ şi deci înjunghierea unui
godac”.
Restul remarcilor folcloriştilor care văd în porc
substitutul zeului (chiar al lui Shiva indian!) sau al omului ce
trebuia sacrificat sau „crearea unui cadru spiritual pentru
realizarea contactului imaginar cu divinitatea” sunt de
domeniul mitologiei, ori chiar al ficţiunii. Cert este că, în
comunitatea românească actuală, Ignatul se sărbătoreşte prin
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tăierea porcului, care are motive practice, constituind hrana
familiei pe o lungă perioadă de timp, belşugul mesei de
Crăciun şi daruri pentru colindători. Cât despre Sfântul Ignaţie
Teoforul, „dat la fiare”, martir şi episcop, cultura populară
românească nu pomeneşte nimic.
O sărbătoare interesantă şi plină de semnificaţii creştine
este cea a Sfântului Nicolae. În popor se spune că e al doilea
sfânt pe care l-ar fi făcut Dumnezeu şi care stă de-a stânga
Domnului, iar Sfântul Mihail de-a dreapta. Mai este cunoscut
ca străjer al soarelui, alături de Sfântul Toader. Protectorul
celor ce merg pe ape, Sânnicoară, se spune că a oprit apele
potopului, pe vremea lui Noe. Ziua sa este considerată
începutul iernii. Făcător de bine şi de minuni, grabnic ajutător,
bogat şi milostiv, ţine partea săracilor şi le dă noroc fetelor
sărace, căsătorindu-le.
Biserica a ales să fie prăznuit întrucât este un exemplu
de milostenie şi milă. Poporul i-a ales ziua pentru a da daruri,
mai ales celor mici, daruri pe care ei le găsesc în dimineaţa
zilei sfântului sub pernă (în Bucovina) sau în ghetuţe (în
Muntenia).
Mare ierarh al Bisericii, apoi pustnic, a trăit pe vremea
împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305), care îi prigoneau
pe creştini. A participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea
(325), luând poziţie împotriva ereticului Arie, care nu
recunoştea firea dumnezeiască a Mântuitorului. Le-a salvat de
la desfrânare pe trei fete ale unui vecin, aruncându-le pungi cu
bani. A salvat pe mulţi, pe mare şi pe uscat.
În cultura populară contemporană se remarcă pierderea
legendelor populare legate de sfinţii şi sărbătorile din această
perioadă a anului, ca şi simplificarea (chiar stilizarea)
obiceiurilor. Semnificaţiile arhaice (câte vor fi existat în
comunitatea românească) s-au pierdut, rămânând, în general,
un complex de acte, ritualuri şi ceremonialuri care nu-şi mai au
motivaţia decât în simpla practică.
Aceasta este şi situaţia Crăciunului, sărbătoarea
Naşterii Domnului, zi de mare bucurie şi binecuvântare pentru
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creştini. Este sărbătorită la 25 decembrie de prin secolul al IVlea (până atunci se sărbătorea la 6 ianuarie, odată cu Botezul
Domnului, sub numele de Epifanie sau Teofanie). În această
sărbătoare, precum şi în cele ce-i urmează în calendar,
etnologii văd urmaşele Saturnaliilor, Mythraliilor şi altor
sărbători romane dedicate solstiţiului de iarnă.
În calendarul actual al românilor, sărbătoarea are
caracter creştin, fiind sărbătorită atât prin participarea la
slujbele bisericeşti, cât şi prin practicarea unor obiceiuri
populare. Cel mai practicat dintre acestea din urmă este
colindatul.
Obiceiul se practică în Ajunul Crăciunului, seara, până
în dimineaţa zilei de Crăciun. Dar există şi locuri unde se
colindă două sau toate în toate cele trei zile ale sărbătorii. In
alte locuri din Muntenia, Moldova şi Transilvania de Răsărit, se
colindă (şi) la Anul Nou. In fine, termenul de colindă s-a extins
şi asupra obiceiului practicat de Iordan, Florii sau chiar de
Paşte, în ultima vreme. Şi totuşi, românii consideră tradiţională
doar colinda de Crăciun.
Împărţite în colinde religioase (creştine) şi laice (sociale,
păgâne), colindele româneşti creează o atmosferă legendară
referitoare la lume şi stihii, oprindu-se mai mult asupra a trei
aspecte din viaţa satului: cel gospodăresc, puterea şi
frumuseţea tinerilor, eroismul şi iubirea, în perspectiva
căsătoriei 1.
În funcţie de grupul care colindă, colindele sunt de copii
şi de ceată. Colindătorii sunt purtătorii şi transmiţătorii unui
mesaj către gazde. Fie el magic, de urare, de legitimare a
cetei sau creştin (de vestire a Naşterii lui Hristos), mesajul
colindătorilor doreşte să aibă efect asupra gazdei, să-i aducă
bogăţie, prosperitate în noul an, să o schimbe în mai bună,
mai credincioasă, mai fericită, mai sănătoasă. Colindătorii
poartă diferite denumiri: ceata de colindători, ceata de feciori
(în Transilvania), ceata de juni (în ţinutul Sibiu-Făgăraş), bute,
1

M. Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Ed. Minerva, Buc., 1976, p.41
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butea feciorilor (junilor) (în ţinutul dintre Olt şi Târnave), beze
(în Câmpia Transilvaniei şi Năsăud), dubaşi (în Hunedoara
vestică şi ţinutul Hălmagiu-Beiuş), preucă (în Tara Loviştei),
zoritori (în Ţara Bârsei), căluşeri (în zona dintre Sibiu şi Strei,
întrucât colindătorii urează şi joacă jocul cu acest nume) etc.
Se disting, în mare, câteva tipuri de cete. Una dintre
acestea e cea mai numeroasă, în care trebuia să intre câte un
fecior sau bărbat din fiecare casă. Aceasta se întâlnea în Estul
Transilvaniei şi avea chiar mai mult de 30-40 de membri, a
căror vârstă putea trece de 40 de ani, cu condiţia să cunoască
repertoriul. Ceata de juni era compusă din adolescenţi şi tineri
necăsătoriţi, patronată, în general, de biserică sau autoritatea
administrativă a satului. Rolul ei se extindea pe parcursul
întregului an, fiind organizatoarea jocului duminical şi cea care
îi iniţia pe membrii cetei şi tineretul feminin. În Nordul
Transilvaniei, Moldova şi Muntenia se întâlneşte ceata de
flăcăi, cu atribuţii doar de urare. Există şi cete de bărbaţi sau
mixte, bărbaţi şi femei, iar în Muntenia Subcarpatică (Muscel)
se întâlnesc cete de fete care îi colindă cu precădere pe flăcăi.
Actuale sunt cetele mixte, formate din copii şi tineri, sau
amestecaţi cu bărbaţi şi femei. Crăciunul fiind sărbătoare care
se ţine în familie, am remarcat marea răspândire a “cetelor”
formate din toţi membrii unei familii, care colindă la rude, vecini
sau prieteni.
Constituirea şi “repetiţiile” sunt în legătură cu întinderea
repertoriului de colinde şi cu atribuţiile cetei. Ca funcţii, ceata
are un conducător (vătaf, primar, jude, birău, primar, marcoton
şi, mai nou, şef). El îndeplineşte şi rolul de casier; este şi cel
care introduce fetele în joc. Cel (cei) ce duc(e) darurile sunt
numiţi iapă, cal, desăgar, purcică, goagă, săcar, mihoi. Mai
există, uneori, un casier (someş, cămăraş, pârgoş, pristac) şi
un supraveghetor al proviziilor cetei (crâşmar, căprar, colăcar,
chelar, făgădaş, borbirău).
În general, colindătorii poartă costumul popular de
sărbătoare, adăugând pălării, căciuli. Uneori poartă o bâtă sau
măciucă, special ornamentată, traistă, clopoţei, dube sau alte
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instrumente muzicale (cel mai adesea fluier), în anumite zone,
o panglică roşie sau tricoloră pe piept, peste mijloc sau la bâtă.
Frecvente sunt acum şi ornamentele din beteală, hârtie
creponată, globuri sparte, paiete etc.
Repetiţiile se fac de la începutul Postului până la Sfântul
Nicolae, ori chiar cu câteva zile înainte de Crăciun. Tradiţia era
ca o ceată să-şi aleagă o gazdă, la care organiza şi petrecerea
de Crăciun; un om mai bogat din sat. Ca daruri, colindătorii
primeau colaci (în care etnologii văd simboluri solare), mere,
nuci (în care se vede apropierea de saturnalii) dulciuri, cârnaţi
şi produse din carne de porc. Mai recent, primesc exclusiv
bani. La casele unde nu erau primiţi sau găseau poarta
încuiată, rosteau “descolindări”, formule de urări negativumoristice adresate gazdei, ori luau poarta şi o mutau din loc.
În prezent, se poate vorbi de un caracter în general
creştin al colindatului. Colindătorii îi simbolizează pe îngerii
care cântau deasupra ieslei din Betleem, slăvind naşterea
Pruncului Iisus. Pe lângă această “veste minunată”, care se
află în centrul celor mai multe colinde contemporane, colindele
religioase mai vorbesc despre Patimile Domnului, despre sfinţi,
despre Maica Domnului, despre bătrânul Crăciun, despre
trădarea lui Iuda etc. Uneori filonul popular şi cel creştin
coexistă; există chiar variante creştine ale unor colinde
consacrate. Influenţa creştină se manifestă şi sub formă de
refrene, corective creştine aduse colindei populare, personaje,
soluţii dramatice.
Colinda populară, în mare parte înlocuită de cea
creştină, se distinge prin faptul că îşi precizează destinatarul
(există colinde “de fată”, “de flăcău”, “de copil”, “de cioban”,
“de preot”, “de pescar”, etc.) şi prin funcţia predominantă de
urare. Există, de asemenea, colinde ce au ca temă lupta cu
leul, ciuta, colinde de înstrăinare (mai ales adresate feciorilor
care pleacă la oaste).
În ziua de azi, colinda are funcţie de urare şi o funcţie
de vestire a Naşterii Domnului. Ei îi sunt asociate tendinţele tot
mai marcate de trecere de la ritual la spectacol. Acum au fost
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uitate vechile simboluri şi funcţia lor originară, accentul
deplasându-se pe valoarea estetică, pe frumos. Aceste
caracteristici fac posibilă valorificarea lor scenică, sub formă
de spectacole şi festivaluri de folclor şi în cadrul repertoriului
interpreţilor consacraţi, de muzică populară sau uşoară.
Treptat, acest gen de manifestări tind să devină tradiţii locale,
cu rol de a conserva (măcar sub această formă) obiceiul, dar
şi cu “dezavantajele” pe care le presupune noul context al
desfăşurării, publicul etc. Dincolo de acestea, este un fenomen
al evoluţiei unui vechi şi foarte practicat obicei, în condiţiile
societăţii moderne.
În zilele Crăciunului, până la Sfântul Vasile, sau chiar
până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua. Ei se numesc
stelari, crai, colindari sau colindători. Umblă în cete mici, cu o
stea făcută dintr-o sită veche, cu şase, opt sau douăsprezece
coarne triunghiulare, învelite în hârtie colorată. In centru, au
icoana Naşterii Domnului. Miezul cântării lor se referă la
căutarea şi aflarea pruncului Iisus de către magi sau crai. Dar
cântarea cuprinde şi o parte a troparului Naşterii Domnului şi o
oraţie către gazde. Prin zona Muscelului e obiceiul ca stelarii
să-şi închine steaua, la întâlnirea a două cete.
Uneori, ei colindă împreună cu Vicleimul (Irozii,
Viflaemul), teatru popular care prezintă scene de la Naşterea
Domnului: a găsirii de către Iosif şi Maria a unui loc pentru a-L
naşte pe Iisus, a magilor, a păstorilor, a uciderii pruncilor de
către Irod, a căutărilor acestuia pe la cărturarii vremii, a
chinuirii lui Irod de către draci. Considerat a fi venit la noi pe la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, din Galia, teatrul de irozi este
puţin jucat în zilele noastre, mai ales în Transilvania şi
sporadic, în variante munteneşti sau moldoveneşti. Acolo unde
există, este un adevărat spectacol, care se încheie cu o suită
de colinde, în văzul întregii comunităţi adunate.
Alt obicei întâlnit pe tot cuprinsul ţării este împodobirea
bradului de Crăciun, cu jucării, lumini, globuri, beteală.
Obiceiul este de dată recentă (se întâlnea în România, până la
sfârşitul secolului al XIX-lea, numai în casele nemţilor care
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locuiau prin oraşele mari) şi nu face parte din tradiţiile vechi
româneşti, ci a fost preluat din Occident. Românii aveau
obiceiul de a împodobi un pom, o ramură verde, doar la nuntă
şi la înmormântarea unui tânăr nenuntit. Cu toate acestea,
specialiştii vorbesc despre existenţa, la sate, a unui pom de
fasole sau din paie. Alţii preferau pomul “de vâsc”, ţinut astăzi
în casă de Anul Nou, cu credinţa că aduce noroc.
Crăciunul este, mai ales, un prilej de a oferi daruri. Deşi
comuniştii au încercat să-l înlocuiască cu Moş Gerilă pe
tradiţionalul Moş Crăciun, acesta din urmă revine, în fiecare
an, cu sacul plin, împărţind daruri copiilor, în seara de Ajun.
Atunci când nu poate veni personal, îşi lasă darurile sub bradul
de Crăciun, unde copiii şi cei mari le găsesc în dimineaţa
sărbătorii.
Din acest lanţ de obiceiuri nu puteau, fireşte, să
lipsească Moşii de Crăciun. Pentru că românii îi pomenesc pe
cei adormiţi la fiecare mare praznic. De aceea şi în ziua de
Ajun se împart pentru morţi colăcei, turte şi poame fierte.
Se spune că e bine să păstrezi primul colac de la
colindeţe, să-l dai vitelor cu care te duci la târg, ca să vină
oamenii să le cumpere, cum vin la colindeţe. Gunoiul măturat
între Crăciun şi Bobotează se strânge şi fie se aruncă pe
straturi, că să nu le mănânce viermii, fie se arde şi cu el se
afumă vitele, ca nimeni să nu le poată vătăma. Unii sar peste
foc în zilele Crăciunului, ca să le piară frica. Femeile stau pe
vine, ca să stea cloştile pe ouă. Alţii spun că e bine să
mănânci carne de pasăre în ziua Crăciunului, ca să fii peste
vară uşor ca pasărea. Şi în zilele noastre mai există astfel de
credinţe. Dar, în general, acum ele provoacă un zâmbet,
amintind numai de vremurile de altădată.
Zilelor dintre Crăciun şi Bobotează li se zicea “hârţa” (de
la harţi) pentru că, în această perioadă, se mânca de dulce.
După ce feciorii au colindat în satul lor, se duceau şi jucau în
alt sat vecin. Dar în zilele Crăciunului începeau şi petrecerile
cu lăutari. Mai demult, bătrânii din comitetul bisericii, a doua zi
de Crăciun, adunau colaci şi carne, pe care apoi le vindeau,
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vărsând banii în lada bisericii. Colindătorii erau aşteptaţi la
gura sobei, unde ardea un butuc mai mare.
Acum Crăciunul este o sărbătoare de familie, când se
adună copiii, părinţii şi nepoţii la masă. Participă la slujbele
bisericii, îi primesc pe colindători, sau fac parte ei înşişi din
cete. Crăciunul este considerat sărbătoarea păcii, când orice
conflict încetează.
Anul Nou (Sânvăsâiu sau Crăciunul Mic) este mai mult
o sărbătoare laică decât una religioasă. Ea marchează
trecerea în noul an civil (anul nou bisericesc începe la 1
septembrie), fiind şi ziua de prăznuire a Sfântului Vasile cel
Mare. În această perioadă se întâlnesc mai multe obiceiuri
populare, având, în general, caracter distractiv sau de urare,
dar implicând şi tradiţia românească, mai veche sau mai nouă.
Înnoirea anului conţine în sine ideea perfecţiunii
începuturilor, a beatitudinii vârstei de aur. De aceea este
aşteptată cu bucurie. Românii consideră că există o
corespondenţă între “îmbătrânirea anului” şi vârsta sfinţilor din
calendar. Cei sărbătoriţi la sfârşitul anului sunt moşi (Moş
Andrei, Moş Nicolae, Moş Crăciun), iar cei serbaţi la început
sunt consideraţi tineri (Sfântul Vasile).
Românii au adoptat calendarul nou (statul, în 1919;
biserica, în 1924), dar cred că “timpul merge tot pe vechi”,
când se referă la dezvoltarea plantelor şi rodul grădinilor. Pe
lângă calendarul civil, ei respectă cu destulă stricteţe
sărbătorile din calendarul bisericesc şi interdicţiile acestuia
(sărbătorile, postul, desfăşurarea nunţilor în anumite
perioade). Dar alături de aceste calendare, şi-au făcut un
calendar popular, “al babelor”. De acesta ţin muncile câmpului,
obiceiuri şi sărbători populare, practici magice, etc. De aceea,
nu se poate vorbi decât la nivel formal despre un singur
calendar. În realitate, există diferite grupuri care au diferite
calendare; mai ales dacă ne referim la calendarul popular. Dar
şi în cazul orăşenilor putem vorbi despre calendare diferite.
Cel civil ţine de activităţile sociale, de relaţia cu statul şi cu
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instituţiile sale. Cel bisericesc ţine de viaţa spirituală, de
credinţă. Cel popular ţine de viaţa privată şi/ sau comunitară.
Datele de renovare a timpului sunt legate, în concepţia
românilor, de anumite sărbători. Insă adevărata înnoire a
timpului are loc la Anul Nou. Cercetătorii văd în obiceiurile
populare care se desfăşoară în această perioadă ritualuri de
renovare simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele, sau de
divinaţie; un complex de ceremonii şi superstiţii, care fac din
această perioadă a anului una dintre cele mai bogate în datini
populare – o perioadă de trecere între două cicluri de vegetaţie
sau de munci, al cărei prag îl constituie Anul Nou.
Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou
este marcat, în comunitatea românească, de urarea cu
pluguşorul, cu sorcova, cu buhaiul, vasilca şi jocurile mimice
cu măşti de animale sau personaje ţărăneşti. Sunt obiceiuri
care încă se păstrează. Poate datorită caracterului lor
spectacular, sau pentru prilejul de a petrece pe care-l oferă
comunităţii; pentru câştigul pe care-l au cei ce le practică, sau
pentru darul comuniunii (al întregii comunităţi, dar şi al cetei
deja formate pentru obiceiurile de Crăciun).
Remarcăm că nici de Anul Nou nu lipsesc colindele. Ele
însă vestesc această sărbătoare şi conţin urări pentru noul an.
Am întâlnit în Maramureş şi colinde creştine, care conţin
îndemnuri morale şi sfaturi. Acum, ca şi la Crăciun, este
obiceiul de a trimite şi primi felicitări scrise, cu urări pentru
Noul An; mai recent, chiar pe e-mail.
Fetele încearcă, prin diferite practici, să vadă cum şi
unde le vor fi drăguţii. Vrăjitoarele fac vrăji din cele mai
recunoscute. Unii priveghează, cu credinţa că vor afla locuri
pline de comori. Alţii, sperând să vadă cerurile deschizânduse. Mai demult se făcea calendarul de ceapă, pentru a vedea
cum va fi anul viitor, din punct de vedere al recoltelor şi vremii.
Cea mai ţinuta sărbătoare este însă Revelionul. Fie în
familie, fie cu prietenii, fie la vreo cabană, sau la marile
revelioane organizate de autorităţile administrative, românii
petrec cu joc, mâncare şi băutură. La miezul nopţii, la
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cumpăna dintre ani, ciocnesc un pahar cu şampanie, aprind
artificii sau pocnesc; nu din bici, cum era odată obiceiul, ci cu
petarde.
Cele mai răspândite obiceiuri populare sunt jocurile
mimice, în care predomină măştile de animale. Ele pot fi
împărţite în mai multe categorii: a) turca, bouriţa şi cerbul; b)
brezaia; c) capra, cămila, cerbuţul şi malanca; d) jocuri cu
mare desfăşurare, cu numeroase măşti şi personaje travestite.
Acestora poate că ar trebui să le adăugăm struţul, pe care
l-am văzut în obiceiurile dobrogene, în ultimul timp.
În toate jocurile de tip turcă, brezaie, capră, recuzita
centrală este capul de animal cu cioc clămpănitor, făcut din
lemn şi jucat de un flăcău. Între capră, turcă şi brezaie există
foarte multe asemănări. Uneori, ele se identifică. Diferă numai
denumirea, în funcţie de zona în care se practică.
Denumirea de capră este specifică zonei Moldovei.
Caprele din Moldova, cu bot de lemn clămpănitor, au specifice
coarnele mai mici şi mai puţin împodobite decât în restul ţării.
Ele sunt acoperite cu covoare sau macaturi şi uneori poartă pe
spinare o fâşie cu clopoţei. Caprele dansează împreună cu
ursul dansuri groteşti. Celelalte personaje mascate care le
însoţesc prezintă adesea scene comice, cu aluzie la
comunitate, sau la evenimente actuale. Chiar şi pe vremea
comunismului, se făcea aluzie la regim şi la condiţiile de trai. În
mod tradiţional, capra joacă în mijloc, fiind înconjurată de
celelalte măşti, după cântarea la fluier, sau la strigăturile
flăcăilor care au sarcina de a o juca.
În zona Transilvaniei, capra poartă denumirea de turcă.
În zona Hunedoarei turca se numeşte şi cerb sau cerbuţ.
Capul turcii are specifice două coarne înalte, împodobite cu
beteală, panglici şi clopoţei. Uneori este împodobită cu fâşii
lungi şi multicolore de pânză sau, mai nou, de hârtie colorată.
Se spune că turca era jucată de oamenii însuraţi. Flăcăii se
temeau să o joace, căci se credea că pentru şase săptămâni
se depărtează de ei îngerul cel bun şi sunt lăsaţi în voia celui
rău.
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În ziua de Anul Nou, turca “moare”. Este “împuşcată” de
un fecior, “înmormântată” de “popă” şi bocită de “preoteasă”.
Fireşte, toţi sunt feciori mascaţi. Apoi este “înmormântată”;
masca se aşează cu capul în jos, până ce se termină
“pomana” (ospătarea feciorilor de către fete). Apoi, feciorii
împart turca, fiecare luând bucata pe care a dat-o când a fost
făcută. Repertoriul turcii era foarte vast. Conţinea şi câte 15-20
de cântece, necesitând repetiţii îndelungate. La aceste repetiţii
participau şi copiii, pentru a putea prelua obiceiul, în viitor.
În zona Munteniei, capra poartă denumirea de brezaie.
Jumătate om şi jumătate dobitoc, pare a fi “o fiinţă răzleţită din
străvechile coruri bahice” şi cea dintâi mască a teatrului
popular românesc.
Însoţită de moş, babă şi alte personaje mascate,
prezintă diferite scene comice. În zona Muscelului, are cap de
lup, barză, vulpe, câine, cocoş sau vultur. Glumeşte, cântă, îi
înveseleşte pe bătrâni, îi sperie pe copii, dă ghes tinerilor.
În Bucovina, capra se numeşte malancă, închipuind o
pereche de bătrâni. Casele gospodarilor trebuie să fie curate,
căci pe celelalte le murdăreşte "moşneagul" cu funingine.
Oricum ar fi ea numită, reprezintă tot un fel de capră. Cu capra
se umbla de la Crăciun până la Bobotează. Mai demult umbla
o ceată, formată din 15-20 de feciori. Acum umblă şi câte 2-3
bărbaţi, chiar şi căsătoriţi. În zilele noastre, capra se poate
vedea nu numai în curţile gospodarilor, ci şi în pieţele oraşelor,
în tren, în gări; umblă dintr-o localitate în alta, pentru a câştiga
bani şi a-i delecta pe oameni.
Caprele dansau împreună cu “Ursul” dansuri groteşti,
iar mascaţii improvizau unele scene comice tradiţionale. În
zilele noastre, în Moldova, acolo unde se joacă Ursul, acesta
este un joc de sine stătător. Ursul joacă îndemnat de ursar, în
ritmul tobelor şi al fluierăturilor.
Ceata este completată de alţi mascaţi: “moşi”, “babe”,
“domnişoare” etc. Toţi sunt flăcăi din sat. Măştile sunt
confecţionate din cârpe, blănuri de oaie, de iepure; costumele
- din haine vechi; recuzita este alcătuită din obiecte casnice
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demodate, bâte etc. În Bucovina, “mascaţii” se dau pe faţă cu
funingine şi se împodobesc cu pene. În Maramureş se pot
întâlni cete de “draci”, care, în zăngănitul tălăngilor care le sunt
agăţate de costumul din blană, saltă pe uliţe după colindători.
În zilele noastre există mai multe obiceiuri specifice
fiecărui ţinut, de Anul Nou. În Moldova se întâlnesc cele mai
multe datini la această sărbătoare. Toate sunt “puse în scenă”
de ceata de feciori. Mai deosebiţi sunt “împăraţii” din Bosanci,
judeţul Suceava, cu costume alcătuite din pene colorate. Ei
joacă diferite jocuri şi urează gazdelor, la sfârşit. “Căiuţii”
ilustrează un obicei specific judeţului Botoşani. Ceata, mai
mică sau mare, în funcţie de vârsta participanţilor, colindă din
casă-n casă, jucând în ritmul fluierăturilor şi strigăturilor,
precum şi al muzicii, dacă îşi permit flăcăii mai mari să o
plătească. Costumul include un cap de cal din lemn, împodobit
cu beteală şi hârtie colorată. Acesta i-a făcut pe specialişti să
vadă în acest obicei reminiscenţa unui străvechi ritual hipic.
Un obicei unic în ţară se desfăşoară în Bucovina, la
Anul Nou. Este vorba despre bungheri. Costumaţi în uniforme
militare asemănătoare celor ale generalilor austrieci, ei joacă
în cerc şi strigă strigături de joc şi licenţioase. Sunt
acompaniaţi de instrumente de suflat şi tobe, în ritmul
Arcanului, dans specific acestei zone.
În Moldova se întâlneşte dansul Arnăuţilor, a căror
sosire o anunţă sunetul de zurgălăi, tobe şi trompete. Ei sunt
îmbrăcaţi în costume populare şi poartă peste cămaşă o
năframă din borangic sau un şervet pe care sunt prinse
mărgele. Deasupra poartă o flanelă roşie. Pe cap au căciulă
împodobită cu mărgele şi bucăţele de oglindă. Poartă şi fustă
cu zdrenţe, de cele mai multe ori roşie sau albastră, opinci cu
zurgălăi, iţari albi şi buzdugan împodobit în mână. Joacă pe la
case “Ieşeasca”, pe melodia unei fanfare pe care o tocmesc
special pentru acest moment.
Ca teatru popular se întâlnesc Jienii (Banda Jienilor,
Jienia sau Haiducii) şi Banda lui Bujor. Variantele existente ale
acestui teatru popular pornesc de la renumele pe care l-au
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avut haiducii în popor şi de la legendele care s-au creat în jurul
faptelor lor de vitejie. În prezent, acest tip de teatru popular
aproape că a dispărut. Am mai văzut totuşi, sporadic, unele
trupe în Moldova şi Dobrogea.
Un obicei general, practicat de români cu prilejul Anului
Nou, este Pluguşorul. Obicei agrar, cu adânci rădăcini în
spiritualitatea românească, pluguşorul este o colindă; o colindă
agrară declamată, cu elemente teatrale, având ca subiect
munca depusă pentru obţinerea pâinii. Plugul, ornat cu hârtie
colorată, panglici, şervete, flori, pe care se punea, eventual, şi
un brad, era o prezenţă nelipsită în cadrul acestei colinde.
Acum este mai mult, o prezenţă simbolică, în cadrul urăturilor
care li se adresează oficialităţilor.
Pluguşorul se recită din casă-n casă în Ajunul Anului
Nou, seara, sau până în dimineaţa Anului Nou. Era practicat
de copii sau adolescenţi, ca şi acum. Dar se spune că, mai
demult, îl practicau numai bărbaţii în puterea vârstei. Izolat (în
judeţele Botoşani şi Galaţi) este consemnată şi prezenţa
femeilor în ceată. În general, se practica în cete mici, de 2-3
inşi. Mai demult, se ura şi în cete mai mari, care îşi alegeau un
vătaf. Recitarea textului este însoţită de sunetul clopoţeilor, al
buhaiului şi de pocnetul bicelor. În scenariile mai complexe ale
obiceiului apar şi instrumente muzicale (fluier, cimpoi, tobă,
cobză, vioară), dar şi pocnitori şi puşcoace, care amplifică
atmosfera zgomotoasă în care se desfăşoară obiceiul.
Unii cercetători leagă obiceiul de începutul primăverii,
când se sărbătorea, mai demult, Anul Nou. O dată cu stabilirea
datei acestuia la 1 ianuarie, se presupune că a migrat şi
obiceiul. Ca răsplată, colindătorilor li se dădeau colaci, fructe,
bani, cârnaţi, pentru care se mulţumea.
În prezent, pluguşorul este mult utilizat pentru felicitarea
autorităţilor şi intens mediatizat, ca şi majoritatea obiceiurilor
de iarna. Pe la case, în sate şi la oraşe, se practică în cete
mici, de copii, până în dimineaţa Anului Nou. În unele locuri se
mai practică Plugul cel mare, cu plug tras de boi sau purtat de
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flăcăi. Dar în Moldova, Muntenia şi Nordul Dobrogei acesta a
fost înlocuit de buhai.
În dimineaţa Anului Nou, ca o continuare a Pluguşorului,
copiii umblă cu semănatul. Ei aruncă seminţe de grâu, porumb
sau orez prin case şi peste oameni. Rostesc o urare scurtă
prin Bucovina (“Sănătate! Anul Nou!”), primind în schimb bani,
fructe, nuci, colaci. Mai recent însă s-a generalizat formula de
la Sorcovă, prezentă, iniţial, în centrul Moldovei: “Să trăiţi/ Sănfloriţi/ Ca merii, / Ca perii, / În mijlocul verii, / Ca toamna cea
bogată / De toate-ndestulată!”.
Altă formă de colind de Anul Nou este Sorcova. Mai
demult, la Sfântul Andrei se puneau în apă, la înflorit, ramuri
de măr, păr sau vişin. Cu ele se colinda din Ajun, până în
dimineaţa zilei de Sfântul Vasile. Astăzi acestea sunt înlocuite
cu sorcove făcute din flori de hârtie colorată, ornate cu
beteală. Obiceiul este practicat de copii, care intră în casă şi le
lovesc, pe rând, pe gazde, cu sorcova, recitând formula. Prin
Buzău, Prahova, Argeş, Teleorman şi Olt se colinda mai întâi
la fereastră, spre a le deştepta pe gazde.
Pocniturile din bici şi din pârâitoare (mai nou, petardele)
se spune că sunt menite a alunga spiritele rele. Pe de altă
parte, Anul Nou este un prilej de efectuare a actelor magice şi
prognosticurilor.
În această noapte se spune că se deschid cerurile; iar
cui priveghează şi le vede deschise, i se va da orice va cere.
Se spune că animalele vorbesc, povestind tot ce au făcut în
timpul anului. Se mai spune că aşa cum e omul la Anul Nou va
fi tot anul (vesel sau trist). Mai demult, se ungea cu untură şi
cărbune de tei pe la ferestrele şi uşile grajdului, ca să nu intre
strigoaicele, să strice vitele. Se punea busuioc, cercei sau
salbă la parul de la gard, pe casă sau pe clăile de fân. Se
spunea că dacă în dimineaţa Anului Nou vei găsi obiectul
rourat, e semn de noroc. Încă şi acum se mai face plăcintă cu
răvaşe, pe care se scriu calităţi sau diferite trepte de bogăţie.
Pentru a afla viitorul, oamenii practicau Vergelul. Se
adunau la o casă şi într-un ciubăr cu apă ne-ncepută puneau
235

fiecare dintre cei prezenţi câte un semn (cuţit, inel, cercel,
cheiţă). Un băiat de 10-13 ani era rânduit să le scoată pe
acestea din apă, în vreme ce vergelatorul (un om bun de gură)
ura noroc de Anul Nou şi de sărbătorile mai însemnate de
peste an. În unele părţi, la Vergel participa oricine dorea; în
altele - numai fetele, spre a-şi ghici ursita.
Existau şi multe alte practici prin care fetele aflau cu
cine se vor mărita. Fiind, în cea mai mare parte, de domeniul
trecutului, şi pentru că nu avem reprezentări vizuale ale lor, am
considerat că e util doar să le amintim în acest studiu.
Din cele menţionate până acum, ne-am dat seama că
Anul Nou este sărbătoarea cu cele mai puţine datini creştine.
Dar este şi noaptea în care, în mânăstirile din România, este
obiceiul de a se face priveghere şi slujbă de toată noaptea. A
doua zi, de Sfântul Vasile, se citesc Molitvele pentru dezlegare
de lucrările diavoleşti şi rugăciuni de binecuvântare a anului
care începe.
Boboteaza, numită şi Epifanie (Arătarea Domnului) este
unul dintre cele mai mari praznice creştine. Este sărbătoarea
Botezului Domnului în Iordan, de la Sfântul Ioan Botezătorul.
În primele trei secole creştine, se sărbătorea o dată cu
Naşterea Domnului, tot la data de 6 ianuarie. Este o mare
sărbătoare a românilor pentru că, în această zi, s-au arătat
toate Persoanele Sfintei Treimi şi tot acum se sfinţeşte
Aghiazma Mare.
Cu câteva zile înainte de Bobotează, preotul umblă “cu
ajunul”; colindă fiecare casă, cântând troparul sărbătorii şi
stropind cu aghiazmă oamenii şi locul. Dacă soseşte în ziua
Ajunului, este întâmpinat cu mâncare de post (prune uscate
fierte, grâu fiert, mere etc.), pentru că ajunul Bobotezei este zi
de post aspru. Oamenii îl întâmpină pe preot cu lumânare
aprinsă, la poartă; uneori îl şi conduc cu câteva case mai
încolo, la ieşire. Copiii îl însoţesc şi îi anunţă sosirea, strigând
înaintea lui “Chiralesa!” (de la grecescul Kir eleison = Doamne,
miluieşte!). Aceasta mai ales în Bucovina şi Moldova.
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Peste tot în ţară se face sfinţirea mare a apei
(Aghiazma Mare), cu care se sfinţesc obiectele. Cu această
apă sfinţită se stropesc casele, oamenii, animalele, păsările.
Oamenii cred că este izbăvitoare de boli, sfinţitoare şi
purificatoare. Ea se bea 9 zile după Bobotează şi, în cursul
anului, de către cei opriţi de la Sfânta Euharistie. Se păstrează
ani de zile, cu credinţa că această apă este nestricăcioasă.
În satele de la Dunăre e obiceiul ca, după sfinţirea apei,
preotul să arunce în fluviu o cruce (sau trei cruci, în mare).
Băieţii se aruncă în apă şi înoată până când unul dintre ei
prinde crucea. În mai multe locuri din ţară se sfinţeşte la
Bobotează apa râului sau a vreunui izvor care trece prin sat.
De asemenea, în prezent se practică, în sudul ţării, un
obicei numit, pe alocuri, încuratul cailor. Caii sunt împodobiţi
cu ciucuri (canafi) şi apoi sunt “botezaţi” de preot cu aghiazmă,
împreună cu stăpânii lor. În unele locuri intră şi în apa râurilor,
care a fost sfinţită de preot. La biserici, se fac cruci din gheaţă,
se trag focuri de armă pentru alungarea spiritelor rele.
Ca să nu se spurce apa sfinţită, nouă zile după
Bobotează nu se spală rufe. Fetele iau o floare din cele ce
împodobesc crucea la Bobotează şi cred că, dacă o vor pune
sub pernă, îşi vor visa viitorul soţ.
În comuna Morteni din judeţul Dâmboviţa se face un
obicei unic, cunoscut sub denumirea de “Steag” sau
“Geavrele”. Cu o săptămână - două înaintea Bobotezei, băieţii
iau de la femeile mai în vârstă geavrele (batiste). În ajunul
Bobotezei, se strâng la o gazdă, unde le cos, pe un par
înfăşurat în tricolor, lung de 9-11 metri. În vârf îi pun cruce,
ciucuri, tricolor şi busuioc. De Bobotează, steagurile din cele
patru sectoare ale localităţii se sfinţesc în centru, de către
preot. Apoi merge fiecare ceată în sectorul ei. Colindă din
poartă-n poartă, ridicând steagul de trei ori în sus. De Sfântul
Ioan, a doua zi, îl desfac, la aceeaşi gazdă. Îşi numără banii
câştigaţi şi-şi povestesc întâmplările de la umblatul cu steagul.
Ei fac, conştiincios, acest obicei în fiecare an. Se spune că,
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dacă nu-l mai fac un an, nu mai au voie să-l facă vreme de
şapte ani.
În trecut existau mai multe obiceiuri la această
sărbătoare. Ele ţineau de domeniul magicului: ghicirea
ursitului, aducerea de mană pomilor, sporul casei, etc. În
Munţii Apuseni se făcea Ardeasca. Fetele şi flăcăii luau câte
un tăciune. Pe un tăpşan, făceau un foc mare şi săreau peste
el. Cu fumul se afumau pomii, casele, pâinea, pentru a le sfinţi
şi păzi de rău.
A doua zi, prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul încheie
ciclul sărbătorilor de iarnă. Este sărbătoarea “celui mai mare
om născut din femeie”, care L-a botezat pe Cel propovăduit de
e]l. Este una dintre cele trei sărbători dedicate Sfântului în
cursul anului (celelalte două sunt Sânzienele (Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul) şi Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul).
În această zi, oamenii se stropesc cu apă, se cufundă în
râuri, iazuri sau jgheaburi, iar feciorii din sat udă cu apă de
fântână sau din căldăruşa popii fetele din sat.
Cei care poartă numele de Io(a)n sunt iordăniţi (udaţi
sau aruncaţi în sus), până când dau un dar. În Muntenia
obiceiul se numeşte Vălărit şi este practicat de feciori. Aceştia
umblă din casă-n casă, “botezând” şi ridicând pe oricine
întâlnesc. Ca dar, iordănitorii primesc bani, iar mai demult
primeau carne. Seara fac petrecere cu toate fetele pe care
le-au iordănit acasă sau la fântâni. În zona Sibiului, obiceiul
poartă numele de “Muiatul Ionilor”, fiind dedicat doar celor ce
poartă acest nume.
Prin fastul şi diversitatea lor, sărbătorile de iarnă sunt
cele mai ample şi mai spectaculoase din cultura populară
actuală. Aceste trăsături ale lor au făcut ca să fie atât de mult
exploatate în cadrul unor spectacole şi festivaluri de folclor,
încât şi acestea din urmă au devenit tradiţie.
În calendarul românilor, acest ciclu de sărbători este
foarte important. Este cea mai lungă perioadă a anului când
sărbătorile se ţin lanţ, cea mai bogată în semnificaţii şi
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evenimente creştine; cea care îi leagă pe români mai mult de
tradiţiile populare şi de locurile natale; cea care impune
comunităţii româneşti alte ierarhii, altă stratificare socială decât
cea obişnuită. Este perioada care, în multe locuri, te transportă
într-o lume străină parcă de obişnuinţele cotidiene – o lume în
care e, cu adevărat, sărbătoare.
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4. Info cultural

FESTIVALUL NAŢIONAL AL ARTIŞTILOR AMATORI
DIN M.I.R.A. – ediţia I, 2008
În zilele de 22 – 24 octombrie a.c. s-a desfăşurat, la
Casa Tineretului din municipiul Câmpina, prima ediţie a
Festivalului naţional al artiştilor amatori din M.I.R.A., care a
reunit un număr de 104 participanţi din structurile ministerului.
Programul festivalului a cuprins probe de concurs de
interpretare (muzică populară; muzică uşoară; muzică folk;
recitare) şi creaţie originală (pictură, sculptură, poezie).
Primele locuri la secţiunea de muzică populară (solist)
au fost obţinute de candidaţii: premiul I – Ciprian Istrate
(Gruparea Mobilă de Jandarmi Târgu Mureş); premiul al II-lea
– Florin-Mircea Târziu (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba);
premiul al III-lea – Mirel Bria (Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti).
Premiile la proba muzică uşoară (solist) au fost:
premiul I – Mircea Graur (Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Botoşani); premiul al II-lea – Vasile Căruţaşu (Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Buzău); premiul al III-lea – NataliaIoana Selegean (Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Bihor).
Clasamentul secţiunii muzică folk (solist) a fost
următorul: premiul I – Marian Predescu (Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud); premiul al II-lea – DanTraian Manciulea (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
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Buzău); premiul al III-lea – Constantin Negulescu (Liceul
„Constantin Brâncoveanu” Ploieşti).
La recitare, clasamentul a fost următorul: premiul I –
Florin Hulea (Brigada Specială de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a
Jandarmeriei Române); premiul al II-lea – Ion-Darie Borcilă
(Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi);
premiul al III-lea – Mihai Epure (Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Olt).
La pictură, ordinea premiilor obţinute a fost: premiul I –
Florin Dobricean (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Timiş); premiul al II-lea – Emil-Lucian Fronescu (Inspectoratul
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea – Sulina); premiul al
III-lea – Marian Feldiorean (Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Bistriţa-Năsăud).
La sculptură, au fost obţinute premiile: premiul I –
Ciprian Vătafu (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita);
premiul al II-lea – Călin Palaga (Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”); premiul al III-lea – Mihai Burducea
(Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ).
La poezie, au fost decernate următoarele premii:
premiul I - Mariana Mirea (Direcţia Generală Anticorupţie);
premiul al II-lea – Eusebiu Toderaşcu (Şcoala de Subofiţeri
Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti);
premiul al III-lea – Ovidiu-Toma Artimon (Inspectoratul
Judeţean de Poliţie).
De asemenea, au fost oferite premii speciale din partea
Corpului Naţional al Poliţiştilor şi al Sindicatului Naţional al
Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, pentru calitatea deosebită a
interpretării sau originalitatea creaţiei.
Spectacolul de gală a cuprins momente deosebite
susţinute de către laureaţii secţiunilor de interpretare ale
festivalului şi tinere talente ale Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Vasile Lascăr” Câmpina.
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UNIVERS LITERAR
Creaţiile premiate
la ediţia I, 2008, a Festivalului naţional al artiştilor amatori
din M.I.R.A., secţiunea poezie
¾ Premiul I: Mariana Mirea – Direcţia Generală Anticorupţie
INTERVIU CU UN ÎNGER
- Unde se află Cerul tău?
- Pe Pământ.
- Ai vreo dorinţă?
- Să fiu copil la marginea mării, să înalţ zmee cu
moartea.
- Ce-ţi place să asculţi?
- Tăcerea oamenilor cînd trec aproape de ei.
- Şi iubirea?
- ..........
În Caesarea, printre scoici murmurînd
timpul îmbracă cu tandreţe
rochie albă de mătase.
INTERIOARE GRI
L-am cunoscut iarna
preda etica despre cer şi nori
m-au fascinat mâinile
atât de tăcute...
ca nişte ace de diamante
privea lumea peste umăr
şi-mi promitea cu fiecare ninsoare
că va închiria o lume
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numai pentru noi doi
în care să ne pese
şi atât.
Cred că se temea de fericire.
PRIN SÂNGELE VERII
suntem vechi, într-adevăr
gurile noastre repetă întrebarea
am început să păstrăm haine
pentru copii ce nu vor mai veni
iar ochii, oh, ochii....
două singurătăţi embrionare
spate în spate
ne rugăm întâmplării
să ne aleagă în acelaşi timp
o linişte vie
atât mai trece
peste mâinile noastre.
¾ Premiul al II-lea: Eusebiu Toderaşcu – Şcoala de Subofiţeri
de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
PSALM 11 (TRECEREA)
Curând voi trece şi eu
cu zgomot
prin casa tăcerii
trăgând după mine
lanţul
şi lada cu moaşte
Curând mă vei recunoaşte
voi fi bucuria
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din grimasa durerii
şi ziua ce vine
Curând mă voi ridica
trăgând după mine
oraşul şi ploaia
şi dorul de tine
Curând voi fi albastru
în casa mirării
sonorizând odaia
cu liniştea mării
Curând mă vei naşte
în ochiul ce plânge
zburând spre un astru
şi timpul ne strânge
Şi timpul ne paşte
şi nu mai sunt zeu
Curând voi trece şi eu
Curând voi cădea
cu fast
de la masa tăcerii
la masa cinei fără de taină
curând voi fi sarea
ce-ţi clocoteşte în sânge
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când se evaporă marea
Curând voi trece şi eu
fără trecere
pe şoseaua fără sfârşit
pe marginea fără margini
PSALM 13 (CUVINTELE PLÂNG)
Umbli desculţă cu tăcerea
atârnată de timpan, ca un drapel.
Psalmii se topesc şi curg ca mierea.
Umbli prin mine, umbli la fel –
umbli desculţă cu tăcerea
Umblu desculţ cu mirarea
întoarsă brusc către mine, ca un ecou.
Nespuse, cuvintele plâng toată zarea.
Umblu prin tine, din nou şi din nou –
umblu desculţ cu mirarea
Ridic toiagul. Şi cânt, şi unesc marea
cu sfinţi ochii tăi, săraţi precum sarea.
Slavă…
PSALM 17 (ODĂ DE DOI METRI)
Chiar îi spuneam că a muri
nu e decât o geometrie a gândirii
între noi se isca un crivăţ
mai creştea un arbore
Chiar îi spuneam că a plânge
nu e decât o geometrie a poeziei
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când ea a-nceput să râdă
ca o geometrie de sfere nătânge
Dar de ce râzi, am întrebat-o
Dar de ce mori, m-a întrebat
dar de ce plângi
Când între noi spaţiul devenea o amintire
şi mâinile noastre prindeau rădăcini
în asfalt
¾ Premiul al III-lea: Artimon – Ovidiu Toma – Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Iaşi – Postul de Poliţie Cristeşti
ŢĂRMUL DE TOAMNĂ
Ştiu undeva o mare
ale cărei clipe se sparg
de un ţărm pe care totul
este veşnic
toamnă.
acoperişuri ruginii
pe ziduri
cu uşi ruginii
iar caii de foc
stau parcă să fugă
să izbucnească într-un galop dement
o toamnă din ce în ce mai fastuoasă
din ce în ce mai târzie.
POETUL
Uite
cum i-am prins sufletul
şi l-au legat între patru cămile
care vor fi biciuite
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spre cele patru vânturi
din clipă în clipă
o să cuprindă spaţiile
şi atunci
vor înflori caişii.
Uite
cum cu zgomot se prăbuşeşte în ocean
cu zgomot de imensităţi albastre
iar ecoul alb
caută un golf să se aciueze
sub o carapace de floare
ori de pasăre chiar
într-o sămânţă de floare
ori de pasăre chiar.
CÂNTEC DE SEARĂ
Aşa e seara
ca în tablourile lui Van Gogh
arborii cu ramurile torentele
şi cerul cu venele zvâcnind
cântă-mi ceva
astfel riscăm imobilitatea ramelor
aceleaşi din Van Gogh
cânta-mi ceva
despre convertirea omului
la spaţiu
ori la arbore măcar.…………
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5. Calendar cultural 2009

IANUARIE
1 ianuarie
Anul Nou. Sfântul Vasile cel Mare
5 ianuarie
1859: Adunarea Electivă a Moldovei alege, în unanimitate, ca
domn, pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.
6 ianuarie
Botezul Domnului (Dumnezeiasca Arătare)
7 ianuarie
Soborul
Sfântului
Prooroc
Înaintemergătorul Domnului

Ioan

Botezătorul

şi

9 ianuarie
1954: Inaugurarea Teatrului de Operă şi Balet din Bucureşti,
azi Opera Naţională Română
10 ianuarie
1839: Gheorghe Asachi publică, la Iaşi, în tipografia Albinei
Româneşti, lucrarea "Atlas românesc geografic", format din 8
hărţi, primul de acest gen în literatura de specialitate.
15 ianuarie
1834: S-a deschis, pe lângă Societatea Filarmonică din
Bucureşti, "Şcoala de muzică vocală, de declamaţie şi de
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literatură" ce avea menirea de a pregăti actori calificaţi.
Directorul şcolii era Ion Heliade-Rădulescu.
1850: S-a născut Mihai Eminescu, poetul naţional al românilor
(d. 1889).
1894: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, "Eroina de la Jiu"
căzută în luptele de la Mărăşeşti (d. 1917).
17 ianuarie
1749: Domnitorul Ţării Româneşti, Grigore Ghica, semnează
hrisovul prin care reorganizează învăţământul din Transilvania.
Hrisovul stabileşte şi bugetul Academiei Domneşti din
Bucureşti.
18 ianuarie
1844: La Iaşi se joacă, în premieră, comedia lui Vasile
Alecsandri, "Iorgu de la Sadagura", prima scriere dramatică
originală a lui Alecsandri, considerată ca piatră de temelie a
dramaturgiei româneşti.
1879: La Teatrul Naţional din Bucureşti are loc premiera
comediei "O noapte furtunoasă", de I.L. Caragiale.
24 ianuarie
1859: Adunarea Electivă a Ţării Româneşti se pronunţă pentru
alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizându-se
astfel Unirea Principatelor Române.
1849: S-a născut Badea Cârţan, ţăran român, luptător pentru
independenţa românilor din Transilvania (d. 1911).
25 ianuarie
1864: A fost inaugurat Spitalul Colentina, din Bucureşti.
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27 ianuarie
Zi de comemorare a celor şase milioane de evrei şi alte
victime ale Holocaustului nazist din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, proclamată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
30 ianuarie
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi IoanGură de Aur
FEBRUARIE
2 februarie
Întâmpinarea Domnului
Ziua Mondială a Tineretului Ortodox
4 februarie
1909: Are loc, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti,
premiera piesei "Apus de Soare" de Barbu ŞtefănescuDelavrancea.
5 februarie
2004: Toate cele 19 state membre ale Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) au ratificat protocolul de
aderare a României.
8 februarie
1840: Cetăţenii Capitalei îi fac o primire entuziastă lui
Alexandru Ioan Cuza, noul domnitor al Principatelor Unite. O
subunitate de jandarmi îi prezintă onorul, pe Şoseaua Kiseleff,
conducându-l apoi la Mitropolie.
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12 februarie
1864: Parlamentul votează proiectul
organizarea puterii armate în România.

de

lege

pentru

13 februarie
1849: Delegaţia condusă de mitropolitul Andrei Şaguna
prezintă împăratului Franz Joseph Petiţiunea generală a
fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina, prin
care se cerea recunoaşterea naţiunii române.
14 februarie
1929: Înfiinţarea camerelor de comerţ şi de industrie din
România
Ziua Sfântului Valentin, ziua darurilor şi a iubirii, sărbătorită
mai ales în Europa Occidentală şi în S.U.A.
15 februarie
1864: A apărut revista România Militară, devenită, la 8
decembrie 1897, prin decretul regelui Carol I, revista oficială a
Marelui Stat Major al Armatei Române.
18 februarie
1929: A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la
Radiodifuziunea Română.
20 februarie
1849: Împăratul Austriei, Franz Joseph I, a promulgat o
constituţie prin care se recunoaşte Transilvaniei o autonomie
limitată (4 februarie - 4 martie 1849).
1924: S-a născut Eugen Barbu, scriitor, scenarist, publicist
român (d. 1993).
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21 februarie
Ziua Internaţională
U.N.E.S.C.O.)

a

Limbii

Materne

(instituită

de

22 februarie
1814: S-a născut Grigore Alexandrescu, poet şi prozator
român (d. 1885).
24 februarie
Dragobetele - sărbătoare populară românească având dată
fixă, cu semnificaţii apropiate de sărbătoarea occidentală a
îndrăgostiţilor (Sfântul Valentin, care este pe 14 februarie).
28 februarie
Ziua Protecţiei Civile
În 28 februarie 1933 este adoptat Regulamentul apărării contra
atacurilor aeriene, actul de naştere al Protecţiei Civile.
Instituţia se va numi, de-a lungul timpului, Apărarea Locală
Antiaeriană, Apărarea Civilă, iar din 25 septembrie 1996,
trecând în subordinea Ministerului de Interne, va primi
denumirea actuală.
1754: S-a născut Gheorghe Şincai, istoric, filolog, poet,
reprezentant al Şcolii Ardelene (d. 1816).
MARTIE
1 martie
Sărbătoarea Mărţişorului
3 martie
Ziua Mondială a Scriitorilor
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5 martie
1889: La Ateneul Român a avut loc primul concert susţinut de
orchestra Societăţii Filarmonice Române, astăzi Filarmonica
George Enescu.
8 martie
Ziua Internaţională a Femeii
9 martie
Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia
11 martie
Ziua Europeană a Victimelor Terorismului
20 martie
Ziua Internaţională a Francofoniei
21 martie
Ziua Internaţională a Poeziei
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Discriminării Rasiale
23 martie
Ziua Mondială a Meteorologiei
25 martie
Ziua Poliţiei Române
În 1822, domnitorul muntean Grigore Dimitrie Ghica a conferit
marelui agă, Mihăiţă Filipescu, steagul Agiei. Acesta, de o
excepţională valoare istorică, păstrat în Muzeul Naţional al
Poliţiei Române, de la Târgovişte, este confecţionat din
mătase galbenă, are dimensiunile 2,20 m x 2,40 m şi are
pictată, pe una dintre feţe, icoana Bunei-Vestiri. Pornind de la
această atestare istorică, s-a stabilit ca data de 25 martie,
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înscrisă în calendarul creştin ortodox sub numele de BunaVestire, să fie sărbătorită ca Ziua Poliţiei Române.
Buna-Vestire a Maicii Domnului (Blagoveştenia)
1949: S-a constituit Uniunea Scriitorilor din România, prin
fuziunea Societăţii Scriitorilor Români cu Societatea Autorilor
Dramatici.
27 martie
Ziua Mondială a Teatrului
28 martie
1994: A murit Eugène Ionesco, dramaturg, eseist, poet,
considerat un clasic al literaturii absurdului (n. 1909).
8

29 martie
2004: Şapte ţări din Europa de Est, printre care şi România,
devin, oficial, membre ale N.A.T.O.
30 martie
1889: A fost înfiinţată prima agenţie de presă românească,
Agenţia Telegrafică a României (astăzi, Agenţia Naţională de
Presă AGERPRES).
31 martie
1889: A fost inaugurat Turnul Eiffel, construcţie impunătoare,
modelată în aproximativ 7.000 de tone de oţel, al cărei profil
este simbolul Franţei.
APRILIE
1 aprilie
Ziua Păcălelilor
1859: Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Munteniei şi Moldovei a fost recunoscută de Franţa, Marea
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Britanie, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei, în cadrul
Conferinţei reprezentanţilor puterilor garante de la Paris.
1919: Trecerea la calendarul gregorian (calendarul pe stil
nou), adoptat prin Decretul-lege din 5 martie 1919. Ziua de 1
aprilie (stil vechi) devenea 14 aprilie (stil nou).
2 aprilie
1864: Se adoptă Legea comunală, de inspiraţie franceză, care
prevede organizarea comunelor urbane şi rurale.
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii. Este aniversată, din
anul 1967, pentru a marca ziua de naştere a lui Hans Christian
Andersen, scriitor danez pentru copii (n. 2 aprilie 1805 – m. 4
august 1875)
3 aprilie
Ziua Jandarmeriei Române
A fost stabilită prin Legea proprie de organizare şi funcţionare,
nr. 116/1998. La 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru
Ghica a promulgat Legiuirea pentru reformarea Corpului
slujitorilor în jandarmi. La 1 septembrie 1893, a fost
promulgată Legea asupra jandarmeriei rurale, act care a
marcat, după modelul francez al timpului, înfiinţarea
Jandarmeriei moderne în România.
4 aprilie
1459: Tratat de pace între Ştefan cel Mare, domn al Moldovei
(1457-1504) şi reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz. Se
prevedea încetarea stării de război între Moldova şi Polonia,
îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei,
recunoaşterea suzeranităţii polone de către Ştefan.
1949: Ziua Academiei Române. Se aniversează din anul 2000,
în urma hotărârii Prezidiului Academiei Române.
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1949: Douăsprezece naţiuni: Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie, Franţa, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia,
Luxemburg, Norvegia, Islanda, Canada şi Portugalia,
semnează Tratatul Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), cunoscut şi
sub numele de „Tratatul de la Washington”.
7 aprilie
Ziua Mondială a Sănătăţii (în 1948, a fost înfiinţată Organizaţia
Mondială a Sănătăţii – O.M.S.; se sărbătoreşte din anul 1950).
La aceeaşi dată se sărbătoreşte şi Ziua Sănătăţii pe teritoriul
României.
8 aprilie
1839: S-a născut Carol I de Hohenzollern–Sigmaringen,
domnitor (1866–1881) şi rege al României (1881-1914).
9 aprilie
1894: S-a născut Camil Petrescu, scriitor român (d. 1957)
1654: A murit Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (n.
1580)
11 aprilie
1919: A fost creată Organizaţia Internaţională a Muncii, cu
sediul la Geneva. România este membru fondator.
12 aprilie
Intrarea Domnului în Ierusalim. Floriile
18 aprilie
Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor
19 aprilie
Învierea Domnului. Sfintele Paşti

256

20 aprilie
Ziua Internaţională a Presei Libere
22 aprilie
Ziua Planetei Pământ
23 aprilie
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă
Ziua Trupelor de Uscat din România
Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor
24 aprilie
Izvorul Tămăduirii
29 aprilie
Ziua Veteranilor de Război. Este instituită prin Hotărârea de
Guvern nr. 1222 din 10 octombrie 2007, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 699 din 17 octombrie 2007.
Ziua Internaţională a Dansului
MAI
1 mai
Ziua Internaţională a Muncii
1859: S-a născut Alexandru Philippide, lingvist şi filolog român,
membru al Academiei Române (d. 1933)
3 mai
Ziua Mondială a Libertăţii Presei
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5 mai
1949: A fost înfiinţat Consiliul Europei
6 mai
1639: A fost încheiată construcţia Bisericii Trei Ierarhi din Iaşi,
ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, adevărată bijuterie
arhitectonică; aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza,
Dimitrie Cantemir şi Vasile Lupu.
8 mai
Ziua Mondială a Crucii Roşii (La 8 mai 1828 s-a născut
elveţianul Henry Dunant, fondatorul mişcării Crucea Roşie)
9 mai
Ziua Independenţei de Stat a României
Ziua Victoriei împotriva Fascismului. La Cartierul General
sovietic din Berlin, se semnează, la 9 mai 1945, ora 0:16, actul
de capitulare necondiţionată a Germaniei. Ia sfârşit, astfel,
oficial, cel de-al Doilea Război Mondial, care începuse la 1
septembrie 1939.
Ziua Uniunii Europene, cunoscută şi ca "Ziua Schumann". A
fost instituită în 1985, de ţările Comunităţii Economice
Europene. Marchează declaraţia lui Robert Schuman, ministrul
de externe al Franţei, de la 9 mai 1950, privind Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului – C.E.C.O., punct de
plecare în construcţia europeană.
10 mai
Ziua Adolescenţilor din România (sărbătorită în a doua
duminică a lunii mai)
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15 mai
Ziua Latinităţii. Marchează semnarea, la Madrid, la 15 mai
1954, a Convenţiei Constitutive a Uniunii Latine, organizaţie
interguvernamentală care reuneşte 35 de state (inclusiv
România) care au limba oficială sau naţională neolatină. A fost
proclamată la 22 octombrie 2000.
17 mai
Ziua Muzeului Satului din Bucureşti (deschis pentru public la
17 mai 1936)
18 mai
Ziua Internaţională a Muzeelor (instituţionalizată în anul 1977,
la iniţiativa Consiliului Internaţional al Muzeelor – I.C.O.M.)
21 mai
Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale (declarată cu ocazia
Deceniului Mondial al Dezvoltării Culturale, 1988-1997); se
serbează sub egida U.N.E.S.C.O., începând din anul 1993.
Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena
24 mai
Ziua Europeană a Parcurilor (marchează apariţia primelor
parcuri naţionale din Europa, la 24 mai 1909, prin decizia
autorităţilor din Suedia, de a transforma nouă parcuri în parcuri
naţionale).
27 mai
1984: Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre - Marea
Neagră, considerat al treilea canal de navigaţie, ca importanţă,
după Suez şi Canalul Panama
28 mai
Înălţarea Domnului. Ziua Eroilor
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IUNIE
1 iunie
Ziua Internaţională a Copilului
5 iunie
Ziua Internaţională a Mediului (marchează aniversarea zilei de
deschidere a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru mediul
înconjurător, care a avut loc în Suedia, la Stockholm, în 1972).
1779: S-a născut Gheorghe Lazăr, cărturar iluminist,
întemeietorul învăţământului românesc modern (d. 1823)
7 iunie
Pogorârea Sfântului Duh. Rusaliile
8 iunie
Sfânta Treime
15 iunie
1889: A murit Mihai Eminescu (n. 1850)
19 iunie
1899: S-a născut George Călinescu, scriitor şi critic literar
român (d. 1965).
21 iunie
Ziua Muzicii Europene
24 iunie
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Sânzienele (Drăgaica). Drăgaica este o zeiţă agrară,
protectoare a holdelor semănate şi a femeilor măritate.
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Prilejuieşte, în România, una dintre cele mai cunoscute serbări
câmpeneşti.
26 iunie
Ziua Drapelului Naţional. Este sărbătorită din anul 1998, la
iniţiativa Senatului României. Pentru prima dată, Drapelul
Naţional a fost decretat ca simbol naţional de către Guvernul
revoluţionar provizoriu din Ţara Românească la 14/26
iunie1848: albastru, galben, roşu - de la lance.
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului
Ilicit de Droguri. A fost hotărâtă de Adunarea Generală a
O.N.U., prin Rezoluţia 42/112 din 1987.
Ziua Internaţională de Colaborare în favoarea Păcii şi
Democraţiei. Se marchează din anul 1995, când a fost
semnată Carta O.N.U.
28 iunie
1914: Arhiducele austro-ungar, Franz Ferdinand, şi soţia sa au
fost asasinaţi, eveniment ce a declanşat Primul Război
Mondial.
29 iunie
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
IULIE
1 iulie
1831: Ia fiinţă, în Principate, Ministerul Treburilor din Lăuntru
(viitorul Minister de Interne), având ca misiune administraţia
generală a ţării, realizarea ordinii interne şi a siguranţei
statului. Primul vornic, aflat în fruntea acestui minister ocupa
locul fruntaş în ierarhia Executivului şi răspundea de:
organizarea poliţiei, eliberarea paşapoartelor, îndrumarea
conducerii oraşelor, a carantinelor la Dunăre, spitalelor,
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şcolilor publice şi a instituţiilor sociale, întocmirea
recensământului populaţiei, a cartografiei, supravegherea
drumurilor şi siguranţa călătorilor, funcţionarea serviciului de
poştă etc. Prin Regulamentele Organice se înfiinţau, pentru
prima dată în Principatele Române, servicii de poliţie, ordine
publică şi pompieri şi se înfiinţa, în oraşe, funcţia de polizeimeister ajutat, în teritoriu, de comisari.
1859: Alexandru Ioan Cuza semnează decretul pentru
înfiinţarea Direcţiei de Statistică a Moldovei, director fiind numit
Ion Ionescu de la Brad.
2 iulie
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Aşezarea veşmântului
Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne
1504: A murit Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei
(1457-1504). Cu însemnarea morţii lui, se împlineşte prima
creaţie literară laică a culturii române: Letopiseţul de când cu voia
lui Dumnezeu s-a început Ţara Moldovei. Redactată la porunca,
sub supravegherea, la curtea şi, în unele pasaje, sub dictarea lui
Ştefan cel Mare, această scriere deschide marea galerie a
operelor istorice cu valoare literară care va face din cronică genul
major al literaturii române din epoca feudală. A fost copiată şi
prelucrată în mănăstiri (cele două variante putnene), în germană
(cronica moldo-germană, încă din 1502) şi polonă (cronica moldopolonă). A fost utilizată pentru însemnările de istorie din
Voskresenskaia Letopis (cronica moldo-rusă).
4 iulie
1864: Decret domnesc privind înfiinţarea Universităţii din
Bucureşti, care reunea într-un singur corp facultăţile de Drept,
Ştiinţe şi Litere.
1854: S-a născut Victor Babeş, bacteriolog şi morfopatolog
român, fondator al şcolii româneşti de microbiologie (d. 1926)
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11 iulie
Ziua Mondială a Populaţiei. A fost declarată ca zi
internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987,
când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde.
12 iulie
1859: Înfiinţarea statisticii oficiale româneşti, prin crearea
Oficiului Central de Statistică, sub conducerea lui Dionisie
Pop-Marţian
1909: S-a născut Constantin Noica, filosof şi eseist român (d.
1988).
15 iulie
Ziua Mărcii Poştale Româneşti
1964: S-a înfiinţat, la Bucureşti, Studioul Cinematografic
"Animafilm".
16 iulie
1054: Marea Schismă dintre bisericile creştine occidentale şi
bisericile orientale de rit bizantin
1264: Prima menţiune documentară a oraşului Bistriţa
1544: Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu "Catehismul
românesc", prima carte tipărită în limba română.
17 iulie
1867: S-a născut, la Craiova, Dimitrie Gerota, medic român (d.
1939), pionier al radiologiei româneşti, întemeietor al Spitalului
de Urgenţă al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
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20 iulie
Ziua Ministerului Administraţiei şi Internelor
Printr-o Ordonanţă semnată de Alexandru Ioan Cuza, în anul
1862 se unifică „Directoriatul Ministerului din Întru” de la Iaşi cu
cel de la Bucureşti, într-un singur minister, Ministerul de
Interne, cu sediul la Bucureşti. „Cancelariile Ministerului din
Întru, contopindu-se, se organizează împărţindu-se în cinci
secţii şi un oficiu statistic” – se precizează în Ordonanţă, iar
„din ziua de 20 iulie curent, toate Prefecturile şi cele alte
autorităţi puse sub ordinele Directoriatului din Iaşi, se vor
adresa d´a dreptul la Minister…”
În urma unificării administrative a celor două instituţii de ordine
publică a luat fiinţă Ministerul de Interne. Astfel, data de 20
iulie a fost propusă ca zi aniversară a acestui minister.
Ziua Aviaţiei şi a Apărării Antiaeriene. Pionierii aviaţiei
româneşti şi-au ales, în 1913, ca patron spiritual al aviaţiei, pe
Sfântul Ilie. NOTĂ: La 17 iunie se sărbătoreşte Ziua Aripilor
Româneşti, în memoria primului zbor efectuat, în anul 1910,
de către Aurel Vlaicu, cu un aparat construit de el.
Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul
1969: Primul pământean, astronautul american Neil
Armstrong, membru al echipajului "Apollo 11", coboară pe
suprafaţa Lunii, la 10:56 PM, şi rosteşte cuvintele: "Este un
pas mic pentru un om, dar un salt gigantic pentru omenire".
1514: A fost ucis Gheorghe Doja, conducătorul războiului
ţărănesc de la 1514, din Transilvania.
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23 iulie
Ziua Presei Militare Româneşti. La 23 iulie 1859 a apărut, la
Bucureşti, prima publicaţie a Armatei Române, Observatorul
militar, diariu politicu şi scientificu.
24 iulie
Ziua Poliţiei de Frontieră din România, care a luat fiinţă pe 1
iulie 1999, prin unificarea fostului Comandament Naţional al
Grănicerilor cu Direcţia Poliţiei de Frontieră. Anterior, la
această dată, s-a sărbătorit, până în 1998, Ziua Grănicerilor.
La 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unificat
structurile de grăniceri din Muntenia şi Moldova, punând
bazele instituţiei moderne de pază a frontierelor ţării.
28 iulie
1914: Primul război mondial: Austro-Ungaria a declarat război
Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război mondial
(1914-1918).
1854: S-a născut Victor Babeş, medic şi cercetător, fondator al
microbiologiei (d. 1926)
29 iulie
Ziua Imnului Naţional al României – „Deşteaptă-te, Române!”,
sărbătorită anual, începând din 1998, ca urmare a unei
hotărâri a Senatului României, din 18 mai 1998.
AUGUST
1 august
1714: Dimitrie Cantemir a devenit primul român, membru al
unui înalt for ştiinţific internaţional (Academia din Berlin).

265

3 august
1919: Armata română intră în Timişoara şi luptă pentru
reîntregirea teritoriilor româneşti (Ziua Municipiului Timişoara).
4 august
1919: Armata română a intrat victorioasă în Budapesta.
Sfârşitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie
1919, în Ungaria.
6 august
Schimbarea la Faţă a Domnului
8 august
1889: Prin Înaltul Decret Regal 2073 s-a înfiinţat, pe lângă
Marele Stat Major al Armatei Române, Şcoala Superioară de
Resbel, devenită, succesiv, Academia Militară, Academia de
Înalte Studii Militare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”.
1969: A murit Constantin I. Parhon, om de ştiinţă român,
medic endocrinolog şi neuropsihiatru, fondatorul şcolii
româneşti de endocrinologie (n. 1874)
10 august
1919: În cadrul adunării de la Timişoara a şvabilor din Banat,
aceştia îşi dau acordul pentru Unirea proclamată la Alba Iulia.
1884: S-a născut Panait Istrati, scriitor român afirmat în Franţa
("Chira Chiralina", "Ciulinii Bărăganului", "Spovedania unui
învins") (m. 1953).
12 august
Ziua Internaţională a Tinerilor. A fost instituită de Adunarea
Generală a O.N.U., la 17 decembrie 1999, la recomandarea
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Conferinţei Mondiale a miniştrilor responsabili cu problemele
tineretului, desfăşurate la Londra, între 8 şi 12 august 1998.
15 august
Ziua Marinei Militare. Se sărbătoreşte din anul 1902, de ziua
Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoarea marinarilor.
Adormirea Maicii Domnului. Sfânta Maria Mare
1714: A murit Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării
Româneşti (n. 1654)
19 august
1864 – S-a înfiinţat Primăria Oraşului Bucureşti. Primul primar
ales a fost Barbu Vlădoianu.
23 august
1944: A început, la Bucureşti, insurecţia armată antifascistă,
încununare a mişcării de rezistenţă antihitleristă din timpul
războiului, organizată şi înfăptuită pe baza unei largi coaliţii de
forţe democratice şi patriotice. Dictatura militară fascistă este
răsturnată. România iese din războiul hitlerist şi se alătură
Naţiunilor Unite.
27 august
1989: Marea Adunare Naţională de la Chişinău a decis
oficializarea limbii române şi trecerea la alfabetul latin.
29 august
Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul
1 septembrie
Ziua Diplomaţiei Române
1944: A murit Liviu Rebreanu, scriitor român, membru al
Academiei Române (n. 1885)
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8 septembrie
Naşterea Maicii Domnului. Sfânta Maria Mică
Ziua Internaţională a Alfabetizării
9 septembrie
1804: Incendiu violent în Bucureşti; Curtea Domnească şi o
bună parte a oraşului sunt distruse.
10 septembrie
1919: Puterile aliate semnează, la Saint Germain (Franţa),
Tratatul de pace cu Austria. Prin acest tratat se recunoştea, pe
plan internaţional, unirea Bucovinei cu România.
12 septembrie
1919: Decret-lege privind înfiinţarea Universităţii Regele
Ferdinand din Cluj. Primul rector a fost Sextil Puşcariu.
1944: La Moscova, a fost semnată Convenţia de armistiţiu
dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, prin care
se consfinţea starea de fapt a ieşirii României din războiul
antifascist şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei.
13 septembrie
Ziua Pompierilor. La 13 septembrie 1848 a avut loc bătălia
din Dealul Spirii, între pompierii conduşi de Pavel Zăgănescu
şi trupele otomane, conduse de Fuad-Efendi.
1724: Sfinţirea Mănăstirii Văcăreşti, ctitorie a familiei
Mavrocordat - cel mai valoros ansamblu arhitectonic în stil
brâncovenesc, cea mai mare mănăstire din Balcani; ca urmare
a activităţii de “sistematizare teritorială urbană şi rurală” iniţiată
în 1974, prin Legea nr. 58, în decembrie 1984, întregul
ansamblu al Mănăstirii Văcăreşti a fost dărâmat.
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Ziua Internaţională în Memoria Jertfelor Fascismului (se
sărbătoreşte în a doua duminică a lunii septembrie)
14 septembrie
Înălţarea Sfintei Cruci
16 septembrie
1901: Este inaugurat, la Bucureşti, Monumentul EroilorPompieri din Dealul Spirii, în prezenţa a 17 veterani pompieri,
supravieţuitori ai bătăliei de la 13 septembrie 1848.
Monumentul, creaţie a sculptorului Wladimir Hegel,
simbolizează „Victoria înaripată”, care anunţă izbânzile
idealurilor româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
20 septembrie
Ziua Oraşului Bucureşti
1459: Prima menţiune documentară a cetăţii Bucureştilor, întrun hrisov al lui Vlad Ţepeş, redactat în slavonă, limba oficială
de cancelarie a Ţării Româneşti.
1974: Inaugurarea oficială a drumului naţional Transfăgărăşan,
magistrală cu o lungime de peste 90 de km, situată la cea mai
înaltă altitudine – 2 040 metri - faţă de alte drumuri ce străbat
Carpaţii.
24 septembrie
Ziua Parteneriatului pentru Pace – Ziua Wörner. Se
sărbătoreşte din anul 1996, la propunerea Asociaţiei „Manfred
Wörner” din România, în ziua de naştere a fostului secretar
general al N.A.T.O. (n. 24 sept. 1934 – m. 13 aug. 1994).
1939: Primul-ministru român Armand Călinescu este asasinat
de membrii pro-nazişti ai Gărzii de Fier.
27 septembrie
Ziua Mondială a Turismului
269

OCTOMBRIE
1 octombrie
Ziua Internaţională a Muzicii. Se sărbătoreşte din anul 1975, la
propunerea Consiliului Muzical Internaţional al U.N.E.S.C.O.
Ziua Internaţională a Persoanelor de Vârsta a Treia. Instituită
prin rezoluţia nr. 45/106, a Adunării Generale a O.N.U. din
1991.
2 octombrie
1409: Este atestată cea mai veche pisanie românească, cea
de la biserica Streisângiorgiu (jud. Hunedoara).
5 octombrie
Ziua Mondială a Educatorilor (proclamată de U.N.E.S.C.O., în
anul 1994)
8 octombrie
1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curţii Domneşti din
Iaşi, datând din vremea lui Alexandru cel Bun.
14 octombrie
Sfânta Cuvioasă Parascheva, patroana spirituală a Moldovei.
Racla cu moaştele sfintei este păstrată în Catedrala
Metropolitană de la Iaşi. Anual, se organizează aici, pelerinaje,
sărbători populare şi târguri ale meşterilor populari.
16 octombrie
Ziua Mondială a Alimentaţiei
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18 octombrie
1599: Bătălia de la Şelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea
transilvană condusă de Andrei Bathory; întregul teritoriu al
Transilvaniei intra în stăpânirea lui Mihai Viteazul.
25 octombrie
Ziua Armatei Române
Trupele româneşti eliberează, la 25 octombrie 1944, oraşele
Satu Mare şi Carei, încheind operaţiunile militare de alungare
a trupelor fasciste de pe întreg teritoriul României.
26 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Patronul spiritual al Poliţiei de Frontieră din România.
1624: S-a născut Dosoftei (numele monahal al lui Dimitrie
Barila), mare cărturar şi mitropolit al Moldovei (d. 1693)
27 octombrie
Cuviosul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui
moaşte sunt la Patriarhia Română)
28 octombrie
1874: S-a născut Constantin I. Parhon, medic, fondatorul şcolii
româneşti de endocrinologie
30 octombrie
Ziua Arhivelor Naţionale
La 31 octombrie 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
semnat decretul privind „reorganizarea Arhivelor Statului”, prin
care se uneau instituţiile similare de la Iaşi şi Bucureşti. De la
primul director, Grigore Bengescu (1862-1864), la conducerea
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Arhivelor Naţionale s-au aflat personalităţi importante ale
culturii naţionale.
NOIEMBRIE
1 noiembrie
1599: Intrarea triumfală, în Alba Iulia, a lui Mihai Viteazul
(1599-1600). Transilvania intra sub stăpânirea domnului
muntean.
1834: A fost înfiinţată prima şcoală de fete de la noi din ţară.
Fondatorul acestei instituţii a fost Gheorghe Asachi.
1864: A fost reînfiinţat Conservatorul de Muzică şi
Declamaţiune din Bucureşti, sub conducerea lui Alexandru
Flechtenmacher (director: 1864-1869).
1866: Este aprobată, de Parlamentul României, Legea asupra
poliţiei rurale, iniţiată de Gheorghe Ghica, Simion Mihăilescu şi
Gheorghe Costaforu.
1892: Prin Legea de organizare a autorităţilor administrative,
se înfiinţează inspectoratele de poliţie, prefecturile de judeţe,
subprefecturile de plase şi primării de comune.
2 noiembrie
1784: A izbucnit marea Răscoală Ţărănească din Transilvania,
condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
1869: S-a născut Iulia Hasdeu, poetă româncă de limbă
franceză, fiica scriitorului B.P. Hasdeu (d. 1888).
8 noiembrie
Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
Patronii spirituali ai Jandarmeriei Române
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1874: A fost inaugurată statuia lui Mihai Viteazul din Bucureşti
(situată în Piaţa Universităţii).
19 noiembrie
1919: A murit Alexandru Vlahuţă, scriitor, membru de onoare
post-mortem al Academiei Române (n. 1858).
21 noiembrie
Ziua Internaţională a Filosofiei
Ziua Mondială a Televiziunii
22 noiembrie
1869: S-au deschis cursurile Facultăţii de Medicină din
Bucureşti. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae
Turnescu
23 noiembrie
1864: Este înfiinţat, prin decret semnat de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Naţional de Antichităţi din
Capitală, având în colecţie piesele Tezaurului de la Pietroasa.
Din anul 1990, muzeul se va numi Institutul de Arheologie
"Vasile Pârvan" al Academiei Române.
25 noiembrie
1864: Este promulgată Legea instrucţiunii publice, ce avea să
stea la baza învăţământului românesc modern. Se stabilesc
trei grade de învăţământ: primar, secundar şi superior, din
care "instrucţiunea primară este obligatorie şi gratuită".
26 noiembrie
1909: A avut loc, la Teatrul Naţional din Bucureşti, premiera
piesei "Viforul" de Barbu Ştefănescu-Delavrancea.
1909: S-a născut Eugène Ionesco, dramaturg şi eseist francez
de origine română (d. 1994).
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27 noiembrie
1884: S-a născut Vasile Voiculescu (Vasile-Costache Voicu),
poet, prozator, dramaturg (d. 1963)
1939: S-a născut Nicolae Manolescu, critic şi istoric literar
30 noiembrie
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
DECEMBRIE
1 decembrie
Ziua Naţională a României
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din data de 1
decembrie 1918, a românilor din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş, „adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi”, este
declarată „Unirea românilor din teritoriile locuite de dânşii, cu
România”.
1864: Decret privind înfiinţarea „Casei de Depuneri şi
Consemnaţiuni”
3 decembrie
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap
1934: A fost înfiinţat Spitalul de Urgenţă, actualul Spital de
Urgenţă Floreasca
4 decembrie
1864: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a
promulgat Codul Penal, alcătuit după modelul Codului Penal
francez şi al Codului Penal prusac, având la bază şi unele legi
penale autohtone.
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5 decembrie
1864: Alexandru Ioan Cuza promulgă Legea instrucţiunii,
prima lege prin care învăţământul era organizat în mod unitar
şi erau stabiliţi anii de studiu: învăţământul primar, de patru
ani, gratuit şi obligatoriu, cel secundar, de şapte ani şi
universitar, de trei ani
1974: A murit Zaharia Stancu, poet, romancier şi ziarist (n.
1902)
6 decembrie
Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
8 decembrie
Ziua Constituţiei României. În 1866 a fost promulgată noua
Constituţie a României (în vigoare - cu unele modificări din
1879, 1884 şi 1917- până în 1923), redactată după modelul
Constituţiei Belgiei, din 1835.
10 decembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
14 decembrie
1864: Este inaugurată Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti,
înfiinţată prin decretul domnesc.
1869: Inaugurarea oficială a clădirii Universităţii din Bucureşti,
construită între 1857-1869, după planurile arhitectului
Alexandru Orăscu.
21 decembrie
1989: Începutul Revoluţiei din decembrie 1989 la Bucureşti
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24 decembrie
1964: Inaugurarea Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, cu
premiera „Harap Alb”, în regia lui Ion Lucian, directorul noului
teatru. Decretul de construire a teatrului a fost emis pe 4 mai
1965.
25 decembrie
Naşterea Domnului. Crăciunul
27 decembrie
Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
31 decembrie
1889: A murit Ion Creangă, scriitor clasic român (n. 1839)
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